


ت�أ�صيل وتعريف

جــذور التــراث:

- اإحدى اإ�صدارات النادي الأدبي الثقايف بجدة.
- ف�صاء معريف يهتم بالرتاث يف كل جمالته واآفاقه.
- ت�صدر ب�صكل دوري »كل اأربعة اأ�صهر« اإن �صاء اهلل.

جــذور التـــراث:

والنظريات  املناهج  على  والنفتاح  اخلالد،  تراثنا  ا�صتنطاق  يف  ت�صهم   -
احلديثة.

- تنفتح على جميع احلقول املعرفية والفكرية والعلمية والأدبية والتاريخية 
واللغوية يف ثقافتنا وح�صارتنا العربية والإ�صالمية.

»عرو�ض  بالرتاث  املخت�صة  العلمية  والر�صائل  بالكتب  تعرف   -
ومراجعات«.

حتية  وقفات  املعا�صرين  من  بالرتاث  املعنيني  الثقافة  رموز  على  تقف   -
واعتبار.

جــذور التــراث:

- ترجو من كّتابها اأن تكون الدرا�صات والأبحاث متعلقة بالرتاث ومكتوبة 
باللغة العربية. ومرقومة على احلا�صب الآيل »على �صكل اأقرا�ض م�صغوطة 

CD« اأو تر�صل من خالل موقع النادي الإلكرتوين:

Judhur@adabijeddah com

- يحق لهيئة التحرير اخت�صار املو�صوعات املطولة، وتعديل ما ميكن تعديله 
يف ن�ض الدرا�صات والبحوث التي ت�صل اإىل املجلة.

- اأن ل تكون الدرا�صات والأبحاث من�صورة من قبل اأو مقدمة للن�صر يف جهة 
اأخرى.
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جـــــذور

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف الأنبياء واملر�صلني 
نبينا حممد وعلى األه و�صحبه اأجمعني وبعد:

العلوم  ت�صتمد  فمن خالله  واملعرفة،  للعلم  اأ�صا�صيًا  منبعًا  الرتاث  فيعد 
واملعرفية  العلمية  احلقول  وتتطور  الأمم،  ح�صارة  تبنى  وعليه  واملعارف، 

والفكرية واللغوية والأدبية والتاريخية يف الثقافة واحل�صارة.
لغًة  اإليه  ننتمي  لأننا  الكربى؛  اأهميته  له  اللغوي  الرتاث  درا�صة  اإن  اإذ 

وفكرًا، كما اأنه ميثل ذاكرة الأمة، ومن فقد ذاكرته فقد هويته.
ويعد تراثنا اللغوي خمزونًا ثقافيًا وفكريًا للح�صارة العربية والإ�صالمية، 
وموردًا جّمًا تنبني عليه التطورات التي تلحق باملجتمع على كافة م�صتوياته؛ 

فاإذا غاب التوا�صل مع هذا الرتاث فقدت احللقة الأهم يف �صل�صلة التقدم.
ولكي َيظهر هذا املخزون وُي�صتقى من هذا املورد؛ فاإنه لبد من التنقيب 
منها  ي�صتفيد  واأدبية  لغوية  درا�صات  ب�صورة  لتخرج  مكنوناته  يف  والبحث 
هذا  قراءة  اإىل  ما�صة  اليوم  واحلاجة  درا�صاتهم،  يف  والباحثون  الدار�صون 
الرتاث وه�صمه واإعادة اإنتاجه بروح ع�صرية تتناول اأدوات الع�صر ومناهجه 

العلمية امل�صتقرة التي ت�صهم يف املحافظة على هويته واأ�صالته.
اأهميته  وتاأكيد  مدحه  عند  يقف  اأن  ينبغي  ل  الرتاث  من  موقفنا  اإن 
املراكز  اإن�صاء  اإىل  ذلك  كل  من  ننطلق  اأن  ينبغي  بل  به  الإميان  ووجوب 

الرتاث بروح الع�صر
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جـــــذور

البحثية واملوؤ�ص�صات العلمية املتخ�ص�صة املوؤهلة بكفاءات جتمع بني الأ�صالة 
الو�صائل  اأحدث  وفق  ومتقدمة  بحثية متطورة  باإمكانات  واملزودة  واملعا�صرة 
يف  جديدة  ثقافة  واإ�صاعة  العلمية  الطرق  باأحدث  الرتاث  لقراءة  املعا�صرة 

النظر اإىل الرتاث بروح علمية معا�صرة.
متخ�ص�صة،  علمية  درا�صات  خالل  من  اخلالد  الرتاث  ا�صتنطاق  اإن 
والنفتاح على املناهج والنظريات احلديثة، ميثل ما تت�صمنه )جذور( يف 
عددها احلايل من درا�صات وبحوث تربط حا�صرنا مبا�صينا، وجتعل املا�صي 
جماليًا  اأ�صلوبًا  عليه  وت�صفي  املعا�صرة،  وروح  الع�صر  نب�صات  يحمل  التليد 

يعاي�ض احلا�صر وي�صتفيد من اإمكاناته. 
رئيـ�س التحـريـر 
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جـــــذور

ال�صمات الفنية الرتاثية لل�صورة

يف �صعر عقل اجُلّر

لزهر فار�س)*(

تقــدمي:
)1885-1945م(  اجلّر  عقل  اللُّبناينِّ  اعر  ال�شَّ ل�شور  ع  املتتبِّ اإنَّ 
هذه  تراثيَّة،  ة  ـيَّ فنِّ �ِشمات  ة  عدَّ لها  يجد  اأن  يعدم  ال  ًقا  وتذوُّ اإح�شاًء 
ورة موجودة عند  لل�شُّ ة  اثيَّة عبارة عن قيم جماليَّ التُّ ة  ـيَّ الفنِّ مات  ال�شِّ
اأ�شالفنا؛ ابتداًء من اأ�شاليب البيان، ثم الإيجاز، والتَّقرير، والو�ضوح، 

ور. اإىل غاية النف�ضال يف ال�شُّ
يف  جندها  ال  ـيَّة  الفنِّ مات  ال�شِّ تلك  اأنَّ  اإليه  االإ�شارة  جتدر  ا  وممَّ
تكون جمتِمعة يف  ما  عادة  ا  واإنَّ ا،  بع�شً بع�شها  منف�شلة عن  ورة  ال�شُّ
والتَّحليل  العلميِّ من جهة،  البحث  ة  تقريريَّ اأنَّ  الواحدة، غري  ورة  ال�شُّ
مات  كيب فيه من جهة اأخرى، هما اللَّذان يحتِّمان ف�شل هذه ال�شِّ والتَّ
مع  خلط  دون  منها  واحدة  لكلِّ  �ض  والتَّعرُّ ا،  بع�شً بع�شها  عن  ـيَّة  الفنِّ

ًدا. هن، ويتمَّ ا�شتيعابها جيِّ االأخرى لت�شتقرَّ يف الذِّ

ة - الجزائر. )*(  جامعة تبسَّ



السمات الفنية التراثية للصورة في شعر عقل اجلُّر
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جـــــذور

1 - �ِضمــة البــيان:
كالتَّ�شبيه  البيانيَّة  ة  البالغيَّ االأناط  هنا  بالبيان  املق�شود 
ورة  ال�شُّ م�شطلح  ترادف  ة  البالغيَّ واالأناط  والكناية،  واال�شتعارة 

باملفهوم القدمي)1(.
ل تلك االأناط البالغيَّة)2(: التَّ�شبيه، الذي ُيَعدُّ يف الواقع �شرًبا  واأوَّ
ره يف �شعره؛  ِمن التَّ�شوير)3(، و�شاعرنا عقل اجلّر كثرًيا ما ا�شتعمله وكرَّ

ي«: اإذ ال تكاد تخلو منه ق�شيدة، يقول يف ق�شيدة بعنوان »اأمِّ

اعر يف هذين البيتني يريد اأن يعبِّ عن االإح�شا�ض املرَهف  اإنَّ ال�شَّ
لنا هذا  م  قدَّ ا  واإنَّ لنا ذلك �شراحة،  يقل  ه مل  لكنَّ اأبنائها،  لالأمِّ جتاه 
نف�شيٌّ  جوٌّ  هما  ي�شمُّ جزئيتني،  �شورتني  يف  ًما  جم�شَّ التَّجريديَّ  املعنى 
، الذي تتَّخذه االأمُّ جتاه اأوالدها حني يئنُّون  واحد، وهو املوقُف الِوجداينُّ

اأو غريه.
 ، ورة االأوىل هي �شورة االإبرة، التي ت�شلَّط على اجللد الب�شريِّ وال�شُّ
فيولِّد  اجَلنان،  اإىل  االإح�شا�ض  ينتقل  ثم  بذلك،  تاأثُّرا  االأمور  ل  اأوَّ وهو 
قدر  اأنَّه  �شكَّ  وال  االإبرة،  وخزة  مبقدار  ر  ُقدِّ هنا  واالأمل  باالأمل،  �شعورًا 
له. اعر كيف يختار له اخليال الذي ميثِّ ، عرف ال�شَّ مرتفع من االأمل احلادِّ
ا لهذا االإح�شا�ض )االأمل(  اعر يف البيت الثَّاين معًنى قويًّ وي�شيف ال�شَّ
لة اأكرث بني االأمِّ وابنها، حتى اأ�شحت �شكوى االبن وهو حيٌّ  ي ال�شِّ ويقوِّ
ببطن  موجود  وهو  نف�شها  كوى  ال�شَّ ا هي  كاأنَّ الواقع،  اأر�ض  على  ُيرزق 
احلامل  لالأمِّ  مبا�شرة  اإ�شابة  هي  للجنني  اإ�شابة  اأيَّ  اأنَّ  �شكَّ  وال  ه.  اأمِّ
رافة واملبالغة ما ال يخفى على اأحد، تلك املبالغة  به، وهذا فيه ِمن الطَّ

ُد يف �شعر عقل اجلّر. بة، التي كثريًا ما تتدَّ املحبَّ

كـــــــــــاأنَّ اأِنــــــْيـــــــــــــِنــــــَي وخـــــــــــز الإبـــــــــــر
ُم�ْضَتِقْر!!)4(  بــهــا  بـــــاق   كــــــاأنيِّ 

ـــدرهـــا ــــ �ـــض ـــعـــر يف  فـــتـــ�ـــضــــ اأئـــــــــــــــنُّ 
وتــ�ــضــكــو حــ�ــضــاهــا الـــــذي ا�ــضــتــكــى
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جـــــذور

هذه  اال�شتعارة،  �شاعرنا  ا�شتعملها  التي  ة  البالغيَّ ور  ال�شُّ ومن 
ا  دة التي اأُعِجب بها عبد القاهر اجلرجاينِّ اأميَّ ة املتفرِّ اهرة البيانيَّ الظَّ
اإعجاب ففا�شل بها وفاخر قائاًل: »هي اأمدُّ ميدانا واأ�شدُّ افتنانا واأكرث 
جرياًنا، واأعجب ح�شنًا واإح�شاًنا«)5(، وِمن املعجبني املحدثني م�شطفى 
اعر هذه  ر ال�شَّ ورة)6(. فهل قدَّ نا�شف الذي جعل اال�شتعارة مرادفة لل�شُّ
ق�شيدة  يف  اجلّر  عقل  يقول  ذلك.  يف  لننظر  قدرها؟  حقَّ  اال�شتعارة 

»الياأ�ض«:

والياأ�ض يف �شاحبه،  القنوط  تاأثري  لنا  ح  ورة يو�شِّ اإنَّه يف هذه ال�شُّ
دة يف  اعر فيها وك�شفها لنا جم�شَّ ق ال�شَّ اأثري هي التي تعمَّ ة التَّ لكن كيفيَّ

�شورتني.
هـاء، والثَّانية: َمدرجة النُّفو�ض اإىل  كـاء والدَّ االأوىل: ميل �شرح الذَّ
ـيَّ  د قراءة البيتني هذا التَّج�شيم احِل�شِّ نا �شنكت�شف من جمرَّ دى. واإنَّ الرَّ
رح عادة ما يكون ماأوى �شخًما فاخًرا  رح، وال�شَّ هاء بال�شَّ كاء والدَّ للذَّ
رح يعني فقدان  يحمي كثرًيا من اأغرا�ض املرء وحاجاته، وفقدان ال�شَّ
والتاأثري  ال  الفعَّ ور  الدَّ يتبنيَّ  وبذلك  وتف�شياًل؛  جملًة  االأمور  هذه  كلِّ 
ة �شهلة  اعر طريًقا �شويَّ ا الياأ�ض فقد جعله ال�شَّ البالغ للقنوط يف املرء، اأمَّ
امل�شي )َمدرجة( يقطع فيها املرء �شوًطا كبرًيا دون �شعور بطول امل�شافة، 
دى دون اأن ي�شعر بقدومه حتى  فكاأنَّ الياأ�ض مبثابة مزحزح للمرء نحو الرَّ
ة واحدة، فيلمُّ به دون رجعة؛ ولهذا جند اأنَّ هذين املعنيني:  يباغته مرَّ
خ، وبقيا يف  ا تر�شُّ خا يف نفو�شنا اأميَّ عاقبة القنوط، ونهاية الياأ�ض قد تر�شَّ

ذاكرتنا ي�شوالن ويجوالن.
ونعتقد جازمني اأنَّ احلديث عن اأثر القنوط والياأ�ض يف حياة املرء 
املتتاليات،  فحات  ال�شَّ فيه  تدبَّج  اإن�شائًيا  مو�شوًعا  يكون  الأن  �شالح 

فــــاأمــــال �ـــضـــــــرح ذكــــائــــه ودهـــــــائـــه
رجـائه)7( بفقد  مــفـــــقــود  واملــــرء 

�ضبيله القنــوط  ملك  لــلــذي  قــل 
دى الياأ�س َمدرجة النُّفو�س اإىل الرَّ
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ِمن  بيتني  يف  املو�شوع  لنا  �شاغ  كيف  اإيجازه  بح�شن  اعر  ال�شَّ ترى  لكن 
عر. واالإيجاز من اأهمِّ خ�شائ�ض اال�شتعارة، التي تذكر بها وعنوان  ال�شِّ

مناقبها)8(. 
االنت�شار  قليلة  فهي  البالغيَّة،  الوجوه  اأحد  باعتبارها  الكناية  ا  اأمَّ
ا عادة ما  واإنَّ والتَّلويح،  مز  الرَّ يف �شعر عقل اجلّر؛ نظًرا البتعاده عن 
د يف العنوان.  ينطلق يف بناء ق�شائده من فكرة وا�شحة غالًبا ما تتج�شَّ

يقول عقل اجلّر:

اأي: ا�شتعمل  �شر؛  اعر يف هذين البيتني كنَّى عن نف�ِشِه بالنَّ اإنَّ ال�شَّ
افذ بني  �شر وثباته وعزمه النَّ �شر رمًزا ل�شخ�شه. ومعلوم اأنَّ �شورَة النَّ النَّ
اعر على مواقفه، ونفاذ اآرائه  ُل - نتيجة الكناية - ثبات ال�شَّ يور متثِّ الطُّ
�شر هو عقل  اجلّر( القرينة  اأويل )النَّ ليل على هذا التَّ يف جمتمعه. والدَّ
اعر  ة املوجودة يف البيت الثَّاين: �شاق لبنان. وقد »بلغ ِمن األفة ال�شَّ املعنويَّ

املهجريِّ للطائر اأنَّه وجد فيه �شورًة لنف�شه، ورمًزا لوجوده«)10(. 
ن ِمن  �شر - متكَّ مز الذي ا�شتعمله - وهو النَّ اعر بهذا الرَّ ولعلَّ ال�شَّ
داخله)11(.  يف  الغام�شة  ة  ف�شيَّ النَّ واآرائه  همومه  ِمن  كثري  عن  التَّعبري 
من  اخليَّة  الدَّ اعر  ال�شَّ اأغرا�ض  كلَّ  ي  املتلقِّ �شيدرك  التمعُّن  ِمن  وب�شيء 
القارئ  دائًما، ويف هذا يجد  امزة  الرَّ �شر  النَّ اإىل �شورة  جوع  الرُّ خالل 
من املتعة ما �شاء اهلل اأن يجد، وهو ما يجعل الكناية اأ�شلوبًا ممتاًزا يف 

. التَّعبري االأدبيِّ
ة التي ا�شتعملها �شاعرنا يف ت�شكيل  تلك هي اأبرز االأ�شاليب البيانيَّ
كثرٍي من �شوره، وقد كان ورودها بن�شب متفاوتة؛ اأعالها الت�شبيه، واأدنى 
منه اال�شتعارة، واأقلَّها جميًعا الكناية، ونالحظ اأنَّ هذا اال�شتعمال تغلُب 

ــارا ـــ ــبــايل يف �ـــضـــره  الإعــ�ــض ل يـــ
عن مرامـيه فامتطى الأقـدارا)9( 

ــر جــانــحــيــه وطــــارا ــ�ــضـــ لـــــمــلــم الــنَّ
ــــاق لــــبــــنــــان وكـــــــــنــــة و�ـــضـــــــمـــاء �ــــض
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زميٍل  و�شهادة  ال؟  كيف  اث.  بالتُّ ك  والتَّم�شُّ ال�شهولة  من  م�شحة  عليه 
باأدب  املعجبني  قواعد  على  املحافظني  اأ�شدُّ  »فهو  بذلك:  ُتِقرُّ  اعر  لل�شَّ

�شني املباين«)12(.  د الرَّ لف اإعجاًبا يحمله على تقليده يف اجليِّ ال�شَّ
2 - �ِضمــة الإيجــاز:

قيل قدمًيا البالغة االإيجاز، نعم؛ اإنَّه مفهوم مكثَّف للبالغة العربية 
من؛ فقد كان حمورها االأ�شا�شيُّ هو االإيجاز. يف ذلك الزَّ

اللة  الدَّ الأنَّ  مبحثنا؛  يف  كثرًيا  نا  يهمُّ ال  البالغي  املعنى  هذا  لكنَّ 
اعر  ال�شَّ يعطينا  فقد  ـيَّة،  الفنِّ ورة  ال�شُّ يف  االإيجاز  هي  هنا  املق�شودة 
بها  ليحيط  ورة  ال�شُّ هذه  يف  ُيطِنُب  ال  ه  لكنَّ ما،  ل�شيء  ة  �شعريَّ �شورًة 
بت�شويرها  يكتفي  ا  واإنَّ ة،  عدَّ موا�شع  يف  حالتها  ويبنيِّ  جهة،  كلِّ  من 
عراء  ال�شُّ من  كثري  �شلكه  قد  قدمي  نهج  وهو  فقط،  واحدة  زاوية  من 
ا  كنَّ اإذا  ي�شحُّ  ما  اأكرث  ي�شحُّ  الكالم  وهذا  واالإ�شالميِّني،  اجلاهليِّني 
بع، واإالَّ للم�ض  عراء املحدثني بالطَّ ور القدمية ب�شور ال�شُّ نقارن تلك ال�شُّ
م. وبناًء على ما قيل  يف والتَّهكُّ رناه �شابًقا نوًعا من الزِّ القارئ فيما قرَّ

عن االإيجاز، �شننظر يف �شعر عقل اجلّر، فماذا جند يا ترى؟.
كاملبدئ«  البنيان  ُيـكمل  »ومن  عنوانها:  ق�شيدة  يف  �شاعرنا  يقول 

يرثي بها ن�شيبه و�شديقه داود بركات)13(:

اعر يف مطلع الق�شيدة قد اأفلح يف اختيار مركزي احلزن  اإنَّ ال�شَّ
ل، وقد  مع، فالثَّاين عادة ما يتجم حزن االأوَّ عند االإن�شان: القلب والدَّ
َوْجٍد  م لنا �شورتني لهذين العن�شرين وهما ي�شطربان، فالقلب يف  قدَّ
ة ما يلقاه  مع متوا�شل املدِّ ال يريد التَّوقُّف ل�شدَّ ، والدَّ وت�شوُّق اإىل املرثيِّ

جل. ِمن الكرب بفقدان الرَّ

مُع يف مديِّ مَع والدَّ واأزُجـُر فيك الدَّ
فما �ضربنا ينجي ول حزننا ُيجدي)14( 

اأُ�ضربيِّ عنك القلب والقلب يف وجد
اإذا ما �ضهام اخلطب ُكنَّ �ضـوائباً
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عن  بالتَّ�شوير  خرج  اعر  ال�شَّ جند  الثَّاين  البيت  اإىل  انتقلنا  فاإذا 
توا�شل  ثم  واحلزن،  ب  وال�شَّ اخلطب  تناول  اإىل  متاًما  مع  والدَّ القلب 
�ض حلالة  يتعرَّ اأن  بيًتا دون  اأربعني  اإىل  اأبياتها  التي ي�شل عدد  ة  املرثيَّ

ل: ا يف بيتني فقط، االأوَّ مع فقد ذكره ذكًرا عار�شً ا الدَّ القلب نهائيًّا. اأمَّ

والثَّاين:

واالأ�شى  باحلزن  تنب�ض  كاملة  مرثـيَّة  الق�شيدة  اأنَّ  الرغم  وعلى 
مع،  والدَّ للقلب  فاإنَّنا ال جند �شوًرا متكاملة  اإىل خامتتها،  من مطلعها 
ة اإذا راأينا اأحمد �شوقي يقول يف تعزيته ملحمد ح�شني هيكل حني  خا�شَّ

فقد وحيده:

�شوًرا  يعطينا  اعر  ال�شَّ اأنَّ  اإالَّ  وق�شرها،  االأبيات  قلَّة  الرغم  فعلى 
م  يقدِّ اأن  اعر  ال�شَّ يحاول  ثم  وهناك،  هنا  رد  مطَّ اإنَّه  مع،  للدَّ وا�شحة 
مع له اأمد، والباكي مهما اأطال �شيقت�شد. املهمُّ اأنَّ �شوقي  ة؛ اإذ الدَّ تعزيَّ
مع، بينما �شاعرنا اأعطاه �شطر  ًعا اإىل حدٍّ ما يف ت�شوير الدَّ كان متو�شِّ
بيت ال اأكرث، رغم اأنَّ الق�شيدة - كما قلنا �شابًقا - رثائيَّة حتتاج اإىل وابل 
رورة  ه فقط، فقد يكون املدُّ والتَّوا�شل ال يعني بال�شَّ مع ال اإىل مدِّ من الدَّ
اعر كبرية؟ فقد  ال�شَّ مع عند  الدَّ باأنَّ قطرة  اأدرانا  اإذ من  مع؛  الدَّ كرثة 
ر لنا حالة  نا البيت يف هذه احلالة وال ي�شوِّ تكون �شغرية، وبالتايل ال يهزُّ
طاق الأخرج لنا  اعر قليال يف هذا النِّ ع ال�شَّ جتي�ض باحلزن، بينما لو تو�شَّ

حملُت خطوب النَّا�س كليِّهم وحدي)15(

خد)16(  ال�ضَّ مبدمعها  �ضكرى  الُعال  فعني 

ـــــــــــــــــــرُد مـــــــــــــــــــــــــــــــــوُع تـــــــــطَّ والــــــــــــــــدُّ
ـــــــــــــــُد ــــــــــــــْن َعـــــــــــــــــــــَنــــــــــاِءِ مـــــــــا َتِ ِم
ـــــــــُد ــــــــــ ـــــــــــــربٌة لـــــــــــهـــــــــــا  اأمــــــــــ عــــــــــــــ
�ضـيقـَتـِ�ضــــُد)17(  ُبــًكـــــــــــــــــــــــــــــى،  اأو 

كاأنَّني ي ودمــعــي  بــي هميِّ واأ�ــضــرف 

�ضيخها حافة  ال�ضيِّ تبك  اإن  اأداود 

ـــــــــــــقــــــُد ـــــــــوُع  َتـــــــــــــتَّ ـــــــــل ــــــــــ ـــــــــ�ـــــــــضُّ ال
ـــــــــــــــْق ،  اأَِف ــــــجــــــيُّ ـــــــ ــــــضَّ ــــــ� ـــــــــهـــــــــا ال اأيُّ
ـــــــــــرت لـــــغـــــايـــــــــــتـــــهـــــا قـــــــــــــد جــــــــــــ
ــــــزعــــــا ــــــــــِرف جـــــــ ــــــــــض كـــــــــــــــــلُّ مــــــــــ�
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تن�شكب  ودموعه  اجلّر  عقل  حالة  خاللها  من  لرنى  كافية  ة  ـيَّ فنِّ لوحة 
ق �شورته ونعي�ض جتربته. كمًدا، فنتذوَّ

ه ال ي�شيطر  ورة كثري يف �شعر عقل اجلّر، لكنَّ وهذا االإيجاز يف ال�شُّ
يوان، بل جزًءا معتًبا منه. على جميع الدِّ

يف  االلتفات  كثري  �شاعرنا  كوُن  اهرة  الظَّ هذه  اإىل  افَع  الدَّ ولعلَّ 
�شوًرا  لنا  ينقل  ما  عادة  بل  له،  يتاأمَّ واحد  م�شهد  على  يعكف  ال  �شعره، 
ها  �شاعة، فتاأتي �شوره متوالية ولكنَّ د وال�شَّ عديدة ملناخ واحد يتَّ�شم بالتَّعدُّ
اعر تف�شيل كّل منظر  ا؛ اإذ مع هذا التنوُّع ي�شتحيل على ال�شَّ موجزة جدًّ

لوحده، واإالَّ لكتب لنا املالحم ال الق�شائد.
3 - �ِضمــة التَّقرير:

قد تتبادر اإىل ذهن القارئ مبا�شرة؛ عند قراءة م�شطلح )التَّقرير( 
عر  ال�شِّ ا  اأمَّ يكون كذلك.  اأن  له  ينبغي  وما  تقريًرا  لي�ض  االأدب  اأنَّ  فكرُة 
ا تنافر، وبالتايل: ملاذا ندرج هذا العن�شر يف  فهو ينفر من التَّقرير اأميَّ

البحث يا ترى؟.
اعر  ورة، فينقل لنا ال�شَّ اإن املق�شود بالتَّقرير هنا التَّقرير يف ال�شُّ
ة باإمكاننا متثُّلها ذهنيًّا وت�شوُّرها خياليًّا، لكن  َعْبَ �شورة وا�شحة وجليَّ
، اأو  ورة - اإح�شا�ض نف�شيٌّ رورة اأن يكون وراءها - اأي: وراء ال�شُّ لي�ض بال�شَّ
اعر  ا غاية ما حتمله اإعجاب ال�شَّ ـــة، واإنَّ ، اأو دعوى ذاتيَّ موقف وجداينٌّ
ذ امل�شاهد  ذ بها، كما يتلذَّ ورة يف حدِّ ذاتها، فيذكرها ق�شد التَّلذُّ بال�شُّ
اعر ال ي�شف �شيًئا اإالَّ  ب�شورة وردة متفتِّحة، اأو بتمثال منحوت؛ »الأنَّ ال�شَّ

ًرا بح�شنه اأو قبحه«)18(.  يقول عقل اجلّر: متاأثِّ
مغانِيِه يف  �ــضــاٍف  العي�ِس  ومـــورُد 
ــِه ــواقــِي ـــ ـــ ـــريـــٌر يف �ــض ولـــلـــمـــيـــاِه خــــ
ولــــلـــــــــربوِق افـــــــــــراٌر يف ديــاجــيــه
اأعالـِيِه)19(  يف  مقيٌل  ولــالأ�ــضـــــوِد 

حـــــــالـــيـــٌة ـــــــــــــــاُم  والأيَّ ـــاُن  ـــن ــــ لـــب هلِل 
ــيــِم حــفــيــٌف يف خــمــائــلــه ـــ ــ�ــض ولــلــنَّ
ـــِه ـــائـــِل ــــ اأ�ـــض بــــكــــاٌء يف  ـــيـــوِم  ولـــلـــغــــ
ولــلــظــبــاِء ِكـــنـــا�ـــٌس  عــنــد �ــضــاطــِئــِه
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�شور  اأربع  يف  لنا  مها  قدَّ اأو�شاُفـُه  وهذه  اعر،  ال�شَّ موطُن  هو  هذا 
كة واثنتني �شاكنتني. متحرِّ

الغيوم،  وبكاء  املياه،  �شيم، وخرير  النَّ كة هي: حفيف  املتحرِّ االأربع 
التي  املفردة  العبارات  تلك  حركتها  على  دلَّ  والذي  البوق.  وافتار 
تعطينا م�شهًدا كاماًل، وهي: احلفيف، واخلرير، والبكاء، واالفتار، وال 
بر�شم   - كاملة  عبارة  ال   - واحد  لفظ  »ي�شــــتقلُّ  فقد؛  ذلك  يف  عجب 

د امل�شاعدة على اإكمال �شورة«)20(.  �شورة �شاخ�شة، ال مبجرَّ
االأ�شود،  ومقيل  باء،  الظِّ كنا�ض  فهما:  ال�شاكنتان  ال�شورتان  ا  اأمَّ
كون وا�شحة فيهما؛ اإذ ال فعل يف البيت يدلُّ على احلركة، وال  وداللة ال�شُّ

كة. �ض هيئة متحرِّ ا�شًما ي�شخِّ
ابقة هو امتيازها بالتَّقرير؛ اأي:  ور ال�شَّ لكن ما ت�شتك فيه كلُّ ال�شُّ
�ًشا لروؤيته، نعم،  اعر معجًبا به ومتحمِّ نقلت لنا الواقع كما ي�شاهده ال�شَّ
ر  �ض لروؤية مناظر بالده لبنان، التي طاملا كان يحنُّ اإليها، ويت�شوَّ التَّحمُّ
ة  �شوًقا لروؤيتها، هذا احلنني اإىل الوطن ُيَعدُّ نزعة من النَّزعات االأ�شا�شيَّ

)21(،  ال يف �شعر عقل اجلّر فح�شب. يف �شعر املهجر ككلٍّ
اإذ  ذقنيه،  به حتى  ومفتون  اإعجاب،  ا  اأميَّ بوطنه  اعر معجب  فال�شَّ
اق، يحبُّون احلبيبة يف ذاتها كما يحبُّون كلَّ ما  اأ�شبح حاله كحال الع�شَّ
اعر انتقل من حبِّ لبنان بو�شفه وطن اإىل  حولها من ديار واأثاث، فال�شَّ
حبِّ لبنان كم�شاهد طبيعيَّة ومناظر للحيوانات، ولذلك اأخذت م�شاهد 
. ينمائيِّ ريط ال�شِّ الوطن تتواىل يف ي�شر و�شهولة فيما ي�شبه ان�شياب ال�شَّ

بحيث  والتَّدرُّج؛  الع�شويُّ  التما�شك  يعوزها  ابقة  ال�شَّ ور  ال�شُّ ولعلَّ 
د  يوؤكِّ ما  وهذا  خلاًل.  نحدث  اأن  دون  االأبيات  ترتيب  تغيري  ن�شتطيع 

تها فيما ي�شبه االإن�شان الذي يعبِّ عن حلم مرَّ به. تها وعفويَّ تقريريَّ
وظاهرة التَّقرير هذه كثرًيا ما جندها يف �شعر عقل اجلّر الوطنيِّ 
وق اإىل الوطن فال يبقى له من  منه على اخل�شو�ض؛ اإذ يغلب عليه ال�شَّ
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اعر يف  ال�شَّ فياأخذ  واملتتالية،  الوام�شة  اللَّوحات  تلك  ا وطنه �شوى  حميَّ
ب حنيًنا دون اأن ُي�شعرنا بهذا التَّلهُّب. اإمالئها، وهو يتلهَّ

4 - �ِضمــة الو�ضوح:
ة الو�شوح  هناك اجتاهان كبريان يقفان موقفني مت�شادين من ق�شيَّ
اد القدامى يرى اأنَّ »و�شوح املعنى مقيا�ض من  عر: فريق من النُّـقَّ يف ال�شِّ
ة �شواء يف اللَّفظ اأو  عر«)22(، بل الو�شوح ب�شفة عامَّ مقايي�ض جودة ال�شِّ
اد املحدثني  يف املعنى مطلوب عند هوؤالء، بينما جند فريًقا اآخر من النُّـقَّ
وعي اأدنى  «)23(. والالَّ وعي �شنو للفنِّ يرى اأنَّ الوعي �شنو للواقع، »والالَّ

ما يعنيه قلَّة الو�شوح.
ًقا  ًزا �شيِّ ار�ض حيِّ غم من هذا التباين ال يعدم اأن يجد الدَّ لكن على الرَّ
ة، اإذ الو�شوح  وم�شيًئا ي�شتك فيه كال الفريقني عند املمار�شة التَّطبيقيَّ
بفل�شفة  ومعرفته  وذوقه  وثقافته  اقد  النَّ ذات  فيه  ل  تتدخَّ ن�شبيٌّ  اأمر 
القدامى  اد  للنُّـقَّ ممثاًل  بو�شفه   - االآمدي  يراه  ما  يكون  فقد  عر،  ال�شِّ
ا احلاوي  اإيليَّ - و�شوًحا، جند فيه �شمات الغمو�ض، وقد يكون ما يراه 
ًبا بالغمو�ض، ومن  - بو�شفه ممثاًل لدعاة الغمو�ض- من و�شوح، م�شرَّ
را�شة  ة مواطن من الدِّ ة بني الفريقني وت�شيق يف عدَّ ـقَّ هنا تتقارب ال�شُّ

قديَّة. ة النَّ التَّطبيقيَّ
ها؛  اأبواًبا كثرية ال قبل لنا ب�شدِّ ولعلَّ اجلدل يف هذه امل�شاألة يفتح 
الق�شيد يف بحثنا؛  الذي هو بيت  اإىل �شعر عقل اجلّر،  ولهذا �شننتقل 
واأخذ  مناق�شة  اإىل  حتتاج  كانت  اإن  �شعره،  يف  الو�شوح  ة  ق�شيَّ لنناق�ض 
يف  ق�شيدة  ل  اأوَّ من  �شاعرنا  �شعر  تطبع  �شمة  الو�شوح  نرى  نا  الأنَّ ؛  وردٍّ
وان اإىل اآخر بيت يف الق�شيدة اخلتاميَّة منه، وهذا الو�شوح نعتقد  الدِّ
كك، وتلعب  ًقا حترِّ اأنَّه ال يختلف فيه اثنان، اقراأ الق�شيدة اإن كنت متذوِّ
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وتتقلقل  باالأفكار،  �شُتعجب  عادًيا  قارًئا  كنت  واإن  وفكرك،  بوجدانك 
كوؤو�ض املعاين يف فكرك.

البارزة، فكيف ال جندها  �شعر عقل اجلّر  �شمة  الو�شوح  واإن كان 
اأنَّ  �شيبنيِّ  الذي  بالتَّطبيق،  علينا  ذلك  من  غم  بالرَّ لكن  ورة؟  ال�شُّ يف 
�شها جلُّ �شور عقل اجلّر اإن مل نقل كلُّها. يقول  ة تكرِّ الو�شوح قيمة تعبرييَّ

ًرا طفاًل يتيًما: يف اإحدى ق�شائده م�شوِّ

وا�شحة  �شورة  لته  خميِّ يف  ل  تت�شكَّ االأوىل  للوهلة  االأبيات  قارئ  اإنَّ 
بفقد  كاهله  الفقر  اأثقل  الذي  اليتيم  اليتيم، هذا  فل  الطِّ لذلك  املعامل 
كعك  غريه  واأكل  جوع  فاأكله  حاجاته؛  ويكفل  يرعاه  كان  الذي  والده 
وحلوى، وثوبه رثٌّ وثوب غريه كتان وحرير، ونومه غنب ونوم غريه راحة 

واأحالم...
لة وا�شعة  نه ال حتتاج اإىل خميِّ ور اجلزئيَّة لهذه املقطوعة بيِّ كلُّ ال�شُّ
هاية �شورة لذلك  وال اإىل اإمعان نظر، تت�شافر مع بع�شها لتعطينا يف النِّ
اعر من خالل هذا  اليتيم، �شورة ت�شيع باحلزن واالإ�شفاق؛ نعم، اإّن ال�شَّ

لــيــلــة الــعــيــد كــيــف بــــات حــ�ــضـــــَرا
ـــا  فــقـــــرا ــه �ـــضـــقـــــــيًّ ويــــــرى نــفــ�ــضـــ
مـــــهــريــرا واأ�ــــضــــاب الـــعـــــــراء والــزَّ
احلــقــرا العـتيق  ثــوبــه  خـــــال  مــا 
كثـرا طــعــاًمــا  ــوى  الــ�ــضيِّ عــنــد  اأنَّ 
الك�ضرا الفتيت  وا�ضتهى  ُمْتَخٍم 
ــا �ــضـــــغــرا ــًب ـــ ــى لـــو كــــان كــل فــتــمــنَّ
احل�ضرا وا�ضتمدَّ  اجل�ضم  ر  �ضـرَّ
ــرا ـــــًبــا وفـــــــر�ـــًضـــا وثــيـــ مــــاأكــــاًل طــييِّ
ـــّره  نـــهـــاه  قــ�ــضـــــرا بــــات عـــن �ـــضــــ
كبرا)24(  فــكــان  م�ضكل  يف  حـــار 

ـغرا من لطرف يرى  اليتيم  ال�ضَّ
ورغـــــد مــــراح  يف   ــا�ــس  الــنَّ يب�ضـر 
وحلوى كعًكا  غار  ال�ضيِّ اأ�ــضــاب  كم 
ــديــٌد كـــــلُّ ثـــــوب عـــلـــى �ــضــغـــــر جـــ
ـــــــوى و�ـــضـــــــدَّ علـيه الـــطَّ بـــــراه  قـــد 
ــنــيٍّ ـــن غـــ ـــى ملـــا�ـــضـــــــة مــــ كــــم تـــــــمـــنَّ
م�ضـريًحا ـــاًل  اآكــــ الــكــلــب  وراأى 
ــايل ــيـــ ه يف الــلَّ ـــرُّ  قـــــــــــرَّ ــمــا الـــقــــ كــلَّ
ــٍد ــ�ــس مبــجـــ ـــكـــاء لــيـــ وبـــكـــى والـــبــــ
ولــكــن الــوجـــــود  يف  الــغـــــن  اأدرك 
�ــضــغـــــر وربَّ  اأمـــــــــــــره  يف  ــــار  حـــــ
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االإح�شا�ض  هو  وهذا  اليتيم،  مع  التَّامِّ  بالتَّعاطف  ن�شعر  جعلنا  الو�شوح 
الذي اأراد اأن ينقله اإلينا.

ورة لي�ض عيًبا دائًما  وبالتَّايل ن�شتطيع اأن نقول: اإنَّ الو�شوح يف ال�شُّ
ورة االأدبيَّة هو  وال ُيعدُّ ق�شوًرا يف اخليال »فمن البديهيِّ اأن مقيا�ض ال�شُّ
ة«)25(. وهو ما يفعله عقل  قدرتها على نقل الفكرة والعاطفة باأمانة ودقَّ

يف هذه املقطوعة.
ورة اجلزئيَّة موجود  اعر يجد اأنَّ الو�شوح يف ال�شُّ ع ل�شور ال�شَّ واملتتبِّ
ل من خالل ت�شافر هذه  تت�شكَّ التي  ـيَّة،  الكلِّ ورة  ال�شُّ نف�شه يف  باملقدار 
موروث  من  ـيَّة  الفنِّ مة  ال�شِّ هذه  ك�شب  اعر  ال�شَّ ولعلَّ  وتراكبها.  ور  ال�شُّ
ع  واأ�شمى االحتام؛ في�شرِّ التَّقدير  اأجلَّ  له  يكنُّ  الذي   ، االأدبيِّ اأجداده 
يراعي  كما  اال�شتهالل،  براعة  ق�شَد  به  ويعتـني  مثلهم،  ل  االأوَّ البيت 

ح�شن التَّخلُّ�ض، ويختم ق�شيدته ببيت حكيم.
ورة حتى  اعر فقط، بل هو طابع ال�شُّ والو�شوح لي�ض عند اأجداد ال�شَّ

عراء االإحيائيني جميًعا)26(.   عند معا�شريه من ال�شُّ
عند  اجلّر  فعقل  بطرفيها،  عندهم  ورة  ال�شُّ يعمُّ  الو�شوح  كان  اإذ 

ورة: تقدمي هذه ال�شُّ

ورغدهم،  ا�ض  النَّ مراح  يف  يتمثَّل  ل:  االأوَّ طرفيها،  و�شوح  د  تعمَّ
اليتيم و�شقاوؤه، وهي �شورة  الثَّاين: فقر  رف  وهي �شورة مبِهجة، والطَّ
الذي  هو  رفني،  الطَّ افر يف  ال�شَّ والو�شوح  د  املتعمَّ التَّقابل  هذا  حمِزنة. 
ـنا �شندرك مدى اإح�شا�ض هذا اليتيم  ورة هنا اأكرث تاأثرًيا؛ الأنَّ جعل ال�شُّ

مبرارة الغربة يف جمتمع الّنا�ض.
بينما  النَّجاح،  من  كبرًيا  ا  حظًّ ت�شمن  دوًما  الوا�شحة  ورة  فال�شُّ
تنجح  ا  فرمبَّ النَّجاح،  من  ها  حظِّ �شمان  ت�شتطيع  ال  الغام�شة  ورة  ال�شُّ

فقـرا)27( ا   �ضقـيًّ نف�ضـه  ويـــرى  رغـد و  مـــراح  يف   ــا�ــس  الــنَّ يب�ضـر 
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التي  »هي  الناَّجحة  ورة  ال�شُّ كانت  لهذا  حلظة؛  اأيِّ  يف  تخفق  ا  ورمبَّ
له اأقوم متثيل )...( جمااًل وو�شوًحا«)28(. يِّ لتمثِّ حتت�شن م�شمونها الفنِّ

5 - �ِضمــة النف�ضال:
ة،  اجلزئيَّ ورة  ال�شُّ م�شطلحي:  اإىل  �شبق  فيما  اأ�شرنا  قد  ا  كنَّ
تفاعل  عن  عبارة  هي  املركبة  ال�شورة  اأنَّ  وعرفنا  ـيَّة،  الكلِّ ورة  وال�شُّ
ة  ـيَّ ورة الكلِّ االأوىل مع بع�شها. ون�شيف هنا اأنَّ ناجت التَّفاعل الذي هو ال�شُّ
ة  ـيَّ ورة الكلِّ ور اجلزئيَّة، فهي - ال�شُّ رورة اأن يحمل معامل ال�شُّ لي�ض بال�شَّ

- غالًبا ما تكون خمتلفة متام االختالف عن �شورها اجلزئيَّة.
حرتي -  اد - من بينهم عبداللَّطـيف ال�شَّ ولقد ذهب كـثري من النُّـقَّ
ورة الكلِّـيَّة)29( املتابطة االأجزاء  اإىل اأنَّ الق�شيدة اأ�شبه ما تكون بال�شُّ
واملتنا�شقة االأطراف. فهل هذا الكالم ينطبق على ق�شائد عقل اجلّر؟.
الوحدة  من  لالإدراك  اأقرب  ة  ف�شيَّ والنَّ ة  املو�شوعيَّ الوحدة  لعلَّ 
ة ُتعرف من خالل تتايل املعاين  الع�شويَّة)30(؛ اإذ اإنَّ الوحدة املو�شوعيَّ
جوع اإىل االأحا�شي�ض  ف�شيَّة( من خالل الرُّ ، والثَّانية )النَّ واملو�شوع العامِّ
ة ترجع �شعوبة اإدراكها  التي تتكها فينا الق�شيدة، بينما الوحدة الع�شويَّ

عريَّة. ورة ال�شِّ ق باأمور عديدة من بينها ال�شُّ اإىل اأنَّها تتحقَّ
ا �شبق ميكننا اأن نقول ب�شهولة: اإنَّ �شعر عقل تتواَفُر فيه الوحدة  وممَّ
ة واحدة  املو�شوعية ب�شهولة، فمن خالل عنوان الق�شيدة، وتالوتها مرَّ
رة، لكن بدرجة  ف�شيَّة فهي متوفِّ ا الوحدة النَّ جند تلك الوحدة وا�شحة. اأمَّ
ة، وهذه الوحدة �شنبحث فيها من  . وتبقى امل�شكلة يف الوحدة الع�شويَّ اأقلَّ
قها وانف�شال هذه  ور من اأهمِّ دواعي حتقٌّ ورة، فتكامل ال�شُّ جانب ال�شُّ

ها. ور من اأقوى عوامل فكِّ ال�شُّ
بعد تتبُّع �شور عقل اجلّر يف ق�شائد �شتَّى وجدنا منها ما يخلو من 
نا  بيِّ انف�شااًل  اأن نالحظ  ي�شهل  اإذ  ديد،  ال�شَّ اآزر  والتَّ والتَّالحم  التَّكامل 

بينها.
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ًرا اأيَّام طفولته مع والدته: يقول عقل اجلّر يف اإحدى ق�شائده متذكِّ

�شاء يجتمعن مع اأمِّ  لني. يا للجوِّ املرح اللَّطيف النِّ اقراأ البيتني االأوَّ
ب�شغارها،  تفتخر  واحدة  وكلُّ  احلديث،  اأطراف  يتجاذبن  اجلّر  عقل 
ز جانبها بهم، اإالَّ اأنَّ اأمَّ عقل اجلّر اأكرثهنَّ حيويَّة يف هذا املجال؛  وتعزِّ
هذه  هات.  االأمَّ باقي  على  موِّ  وال�شُّ بالكب  ت�شعر  حتى  ب�شغريها  تفخر 

رافة واالن�شراح. ورة ُت�شيع فيك كثرًيا من الطَّ ال�شُّ
واالأمُّ  مير�ض،  الولد  للهول  يا  ابع.  والرَّ الثَّالث  البيتني  اأَكمْل  واالآن 
بكلِّ  والعافية  فاء  بال�شِّ تدعو  وهي  الكنائ�ض،  بني  ت�شعى  ها،  حظَّ تندب 
من  بجوٍّ  نح�ضُّ  ـنا  اإنَّ  ، بِّ الرَّ قبل  عليها  ي�شفق  العبد  يكاد  جوارحها، 

ابق. االكفهرار والكاآبة، معاك�ض متاًما للجوِّ ال�شَّ
اإىل �شورة؛  اعر من �شورة  لل�شَّ واملفاجئ  املبا�شر  االنتقال  اإنَّ هذا 
ِبَقْدِر  ها ال ت�شاندها ولو  االأوىل متتُّ اإىل الثانية ب�شلة يف املو�شوع، لكنَّ
ورتني  ، وهكذا ي�شقط التَّكامل بني هاتني ال�شُّ ف�شيِّ قالمة يف االإ�شعاع النَّ
اأن نذهب بعيًدا  ف�شيَّة متاًما، وال نريد  دتني، وتنمحي الوحدة النَّ املج�شَّ
االأبيات  خلف  الكامنة  ة  ـيَّ الفنِّ التَّجربة  زيف  على  يدلُّ  هذا  اإنَّ  فنقول 

االأربعة.
ة  اجلزئيَّ ورة  ال�شُّ يف  عليه  نعرث  قد  ور،  ال�شُّ بني  االنف�شال  هذا 

الواحدة ذاتها.
عبني  الالَّ قلوب  ياأخذ  الذي  وق،  ال�شَّ ـًنا  مبيِّ اجلّر  عقل  يقول 

تيجة التي �شت�شفر عنها: وليتا)32(، وهم ينتظرون النَّ بالرُّ

ــــو الــكـــــرب ــــي زهـــــ ـــــ ا�ـــــــضـــــــراأبَّ بــــاأميِّ
ــ�ــس  �ــضــكــل الــبــ�ــضـــــر ـــ مــــالك تــقــمَّ
ــحــر ــ�ــس  غـــــبَّ  الــ�ــضَّ تـــــرود الــكــنــائـــ
تخـر)31( اأن  لــهــا  ـــــمــاء  الــ�ــضَّ تـــــكــاد 

ــغــار الــ�ــضيِّ ذكـــــرن  ــ�ــضــاء  الــنيِّ مـــا  اإذا 
يِّـــــي ــــــ ــــم اأن ـــــ ــــزعـــــ ـــهـــم وت ــــ ـــنـــافـــ�ـــض تــــ
ـــْت وراحــــت ويـــــوم مـــر�ـــضـــُت فـــجـــنَّ
ــبــة طــلـــ فـــــــــي  اهلل  اإىل  تـــــــنـــيـــــــب 
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ال  بح  الرِّ وانتظار  �شوق  حلظة  تنتابك  ل  االأوَّ طر  ال�شَّ قراأَت  اإذا 
البيت  ة  بقيَّ تكمل  لو  بينما  اآن،  يف  وخا�شًعا  م�شروًرا  فتكون  اخل�شارة، 
ًرا اإيَّاها،  ورة تكتمل بحالة من الهلع، يطري عن االأ�شالع مدمِّ �شتجد ال�شُّ
مار، وكاأنَّ طريف  وق، وتنتهي بالفناء والدَّ اإنَّها �شورة تبداأ باخل�شوع وال�شَّ

ان يف بوؤرة واحدة. ورة متنافرين ال ي�شتقرَّ ال�شُّ
عقل  �شعر  يف  جنده  قلَّما  الواحدة  ورة  ال�شُّ داخل  االنف�شال  اإنَّ 
اجلّر، بل اإنَّ الباحث ليجد عيًّا وتعًبا يف البحث عن هذا االنف�شال، واإن 
اعر يف التَّ�شوير  ا يدلُّ على ن�شج جتربة ال�شَّ دلَّ ذلك على �شيء، فاإنَّ
اأ�شا�شيٍّ  بك واحلبك، وهو ما يطلب ك�شرط  ال�شَّ ، وقدرته على  عريِّ ال�شِّ

. ة النَّ�ضِّ لتحقيق اأدبيَّ
يف  جمراها  اجلّر  عقل  �شعر  يف  جرْت  هذه  االنف�شال  وظاهرة 
ـيَّة،  الكلِّ واالأبعاد  التَّكامل  عن�شر  من  قلَّلت  »التي  القدمية  ورة  ال�شُّ

ف�شيَّة، واحلاالت الفكريَّة«)34(. ة فيما يتعلَّق بامل�شاهد النَّ وبخا�شَّ
اعر، وما  ـيَّة كانت قليلة يف ع�شر ال�شَّ ونعتقد اأنَّ مثل هذه اللَّفتات الفنِّ
، �شحيح اأنَّها  ُوِجَد منها كان يف بداية تكوينه، فالوحدة يف العمل االأدبيِّ
فكرة قدمية)35(، لكن تبلورها وظهورها للوجود يف بلد بعيد كالبازيل 
التَّوا�شل  ا مع �شعوبة  اأمًرا م�شتبعًدا خ�شو�شً يعدُّ  اعر -  ال�شَّ - م�شتقّر 

بني العرب وغري العرب؛ من االأمريكيِّني يف بداية القرن الع�شرين.
خامتــــــة:

ور  ال�شُّ اتِّ�شال  فيها  مبا   - ـيَّة  الفنِّ اللَّمحات  من  كثرٌي  تبدو  لذلك 
وانف�شالها - يف �شعر عقل قد جاءت عفو اخلاطر مل تنبع من فل�شفة 
ة  ة يعود اإىل تلك احلالة التي ت�شبه لذَّ ة؛ الأنَّ »جمال الق�شيدة العربيَّ نقديَّ
اأثُّر بطبيعتها. اخللق واالإبداع«)36(. اأي اأنَّ جمالها يعود اإىل االنفعال والتَّ

ة الوج�س)33( تطر عن الأ�ضالع من �ضدَّ �ضوتها رنَّ  اإذ  الــقــوم  قــلــوب  كـــاأنَّ 
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الهوام�س

1؛  )ط  حتليليَّة  ـيَّة  فنِّ درا�شة  ا:  زكريَّ مفدي  عند  الثَّورة  �شعر  �شالح،  يخ  ال�شِّ يحي    )1(
ق�شنطينة: دار البعث، 1987م( �ض: 317.

وؤال عن املعيار املعتمد يف ترتيب االأناط البالغيَّة،  )2(  قد يتبادر اإىل ذهن القارئ ال�شُّ
ورود  ن�شبة  كانت  فكلَّما   ، الكمِّ ة  ناحيَّ ل:  االأوَّ اأمرين،  على  يرتكز  املعيار  اإنَّ  واالإجابة: 
على  البالغيِّ  النَّمط  ُقدرة  الثَّاين  واالأمر  اأكرث.  التَّقدمي  يف  ه  حقُّ كان  اأكرث،  النَّمط 
ـيَّة متكاملة،  ي اإىل ر�شم �شورة فنِّ ـيَّة متكاملة، فكلَّما كان النَّمط يوؤدِّ اإعطاء �شورة فنِّ

كان اأوىل بالتَّقدمي.
ة، 1974م( �ض: 129. ه�شة العربيَّ )3(  عبدالعزيز عتيق: علم البيان )بريوت: دار النَّ

)4(  عقل اجلّر، ديوان عقل اجلّر، حت: �شكر اهلل اجُلّر )بريوت: دار الثقافة(  �ض: 21.
احلوا�شي:  وتعليق  ت�شحيح  البيان،  علم  يف  البالغة  اأ�شرار  اجلرجايّن،  عبدالقاهر    )5(

حممد ر�شيد ر�شا )ط 2؛ بريوت: دار املعرفة، 1981م( �ض: 297.
ورة االأدبيَّة )ط 1؛ م�شر: دار م�شر للطباعة، 1958م( �ض: 3. )6(  م�شطفى نا�شف، ال�شُّ

)7(  عقل اجلّر، ديوان عقل اجلّر، �ض: 39.
)8(  عبدالقاهر اجلرجايّن، اأ�شرار البالغة، �ض: 33.

)9(  عقل اجلّر، ديوان عقل اجلّر، �ض: 24.
اق، مالمح ال�شعر املهجري )حلب: مطبعة جامعة حلب، 1978م( �ض: 199. قَّ )10(  عمر الدَّ

اعر بالبلبل. )11(  مثلما فعل يف ق�شيدة »حنني« حني رمز لل�شَّ
           انظر: عقل اجلّر، ديوان عقل اجلّر، �ض: 23.

)12(  جورج �شيدح، اأدبنا واأدباوؤنا يف املهاجر االأمريكيَّة )ط 3؛ بريوت: دار العلم للماليني، 
1964م( �ض: 475.

)13(  داود بركات )1887-1933م( اأديب لبناين من كبار رجال ال�شحافة، توىلَّ االأهرام 
بعد وفاة ب�شارة نقاّل 1901م.

          انظر: املنجد يف اللغة واالأعالم )ط 31؛ بريوت: دار امل�شرق، 1991م( الق�شم 2، �ض: 
.121

)14(  عقل اجلّر، ديوان عقل اجلّر، �ض: 79.
)15(  امل�شدر نف�شه، �ض: 80.

)16(  نف�شـه، �ض: 81.
وقيات )بريوت: دار العودة، 1983م( مج 2، ج 3، �ض: 59.  )17(  اأحمد �شوقي، ال�شَّ
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2؛  البيان )ط  واأ�شرار  قد  النَّ اأ�شول  اأبحاث يف  ال�شعراء:  املوازنة بني  زكي مبارك،    )18(
م�شر: مطبعة م�شطفى الباين احللبي واأوالده، 1936( �ض: 88.

)19(  عقل اجلّر، ديوان عقل اجلّر، �ض: 30.
روق، 1993م(  : اأ�شوله ومناهجه )ط 7؛ القاهرة: دار ال�شُّ قد االأدبيُّ د قطب، النَّ )20(  �شيِّ

�ض: 40.
، �ض: 95 وما بعدها. اق، مالمح ال�شعر املهجريِّ قَّ )21(  عمر الدَّ

قد االأدبيِّ عند العرب )ط 2؛ م�شر: مكتبة نه�شة م�شر،  )22(  اأحمد اأحمد بدوي، اأ�ش�ض النَّ
1960م( �ض: 445.

،  1986م( ج 5،  قد واالأدب )ط 2؛ بريوت: دار الكتاب اللُّبناينِّ ا احلاوي، يف النَّ )23(  اإيليَّ
�ض: 63.

)24(  عقل اجلّر، ديوان عقل اجلّر، �ض: 49.
امل�شريَّة،  ه�شة  النَّ مكتبة  القاهرة:  7؛  )ط  االأدبيِّ  قد  النَّ اأ�شول  ايب،  ال�شَّ اأحمد    )25(

1964م( �ض: 250-249.

عر املعا�شر« جملة االآداب 2 )فيفري  عر القدمي وال�شِّ ورة بني ال�شِّ ا احلاوي »ال�شُّ )26(  اإيليَّ
1960م( �ض: 69.

)27(  عقل اجلّر، ديوان عقل اجلّر، �ض: 49.
اعر م�شطفى الغماريِّ )اجلزائر:  يُّ والفكريُّ عند ال�شَّ اهر يحياوي، البعد الفنِّ )28(  الطَّ

ة للكتاب، 1983م( �ض: 94. �شة الوطنيَّ املوؤ�شَّ
ار البي�شاء: مكتبة  قد التَّطبيقيُّ واملوازنات )الدَّ ادق عفيفي، النَّ د ال�شَّ )29(  نقاًل عن: حممَّ

ة، 1972م( �ض: 180. الوحدة العربيَّ
عريَّة عليها،  لة للوحدة الع�شويَّة، وبع�ض التَّطبيقات ال�شِّ الع على مفاهيم مف�شَّ )30(  لالطِّ
قد االأدبيُّ احلديث )ط 1؛ بريوت: دار العودة، 1982م( �ض:  انظر: غنيمي هالل، النَّ

394 وما بعدها.

)31(  عقل اجلّر، ديوان عقل اجلّر، �ض: 21.
وليتا هو العامل: با�شكال. )32(  خمتع لعبة الرُّ

)33(  عقل اجلّر، ديوان عقل اجلّر، �ض: 70.
قد التَّطبيقيُّ واملوازنات، �ض: 180. ادق عفيفي، النَّ د ال�شَّ )34(  حممَّ

)35(  ترجع اإىل الفيل�شوف اليوناينِّ )اأر�شطو( عند حديثه عن الوحدة الع�شويَّة يف املاأ�شاة.
قد االأدبيُّ احلديث، �ض: 67 وما بعدها. انظر:  غنيمي هالل، النَّ

ة والق�شيدة ذات النَّمط  ة بني الق�شيدة العربيَّ عريَّ ورة ال�شِّ )36(  ن�شبة ميلود بلقا�شم »ال�شُّ
اد. ق�شنطينة. ع 10-11. �ض: 51. « جملة ال�شَّ االأوربيِّ
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ما تبقى من �سعر احلاجب امل�سحفي الأندل�سي

فورار احممد بن خل�رض)*(

1 - مقدمة تاريخية موجزة:
يف  الأموية  اخلالفة  ع�صر  يف  امل�صحفي  عثمان  بن  جعفر  عا�ش 
الأندل�ش، يف القرن الرابع الهجري، الذي يعد الذروة العظمى يف التاريخ 

الأندل�صي، واأوج احل�صارة الأندل�صية.
ونحن ل نعلم على وجه التحديد تاريخ ولدة �صاعرنا - كما �صياأتي 
- اإل اأنه عا�ش يف ظل ثالثة حكام اأمويني م�صهورين وهم: عبدالرحمن 
النا�صر لدين اهلل الذي تقلد املُلك )300-350هـ(، والأندل�ش كانت يف 
عهده الأول »جمرة حتتدم ونارًا ت�صطرم، وقد عظم ال�صقاق والنفاق، 
النا�صر  وكان  زلزالها«)1(.  و�صكن  نريانها  فاأخمد  الآفاق،  وارجتت 
»فتى قوي الإرادة، ما�صي العزمية، �صديد اجلراأة على الدماء موهوب 
ـُه بعبدالرحمن الداخل »فا�صتـنزل الثوار )...( ال�صلطة«)2(. وكان ي�صبَّ
واأعظم يف الكفر النكاية، فلم يبق عليه يف الأندل�ش خمالف، ول نازعه 

منازع، ودخل النا�ش يف طاعته، ورغبوا م�صاملَتـُه«)3(.

)*(  جامعة محمد خيضر - بسكرة - الجزائر.
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واخلارجية،  الداخلية  الفنت  على  يق�صي  اأن  النا�صر  وا�صتطاع 
»وفيها  حيان:  ابن  عنه  يقول  316هـ،  �صنة  اخلالفة  مرتبة  وي�صتكمل 
ا�صتكمل مرتبة اخلالفة، وا�صتنم مب�صمها بت�صميته اأمري املوؤمنني، واأخذ 

رعيته بذلك يف جميع ما يجري منه ذكره«)4(.
واإَذْن فاإن بدء ا�صتقرار الأمور يف الأندل�ش كان مع �صنة 316هـ، وقد 
ا�صتمر هذا ال�صتقرار وهذا الزدهار حتى نهاية عهد املن�صور حممد 

ابن اأبي عامر كما �صياأتي.
باهلل  امل�صتـن�صر  احلكـم  ابنه  اخلالفة  ويل  النا�صر  وفـاة  وبعـد 
)350-366هـ(، وكان احلكم رجاًل قد بلغ ال�صابعة والأربعني عندما اآل 
احلكم اإليه، وكان اأبوه ي�صركه معه يف بع�ش �صوؤون الدولة، ميرنه ويعوده 

على احلكم، وهو الذي اأ�صرف على بناء الزهراء يف حياة اأبيه)5(.
وقد كان احلكم امل�صتن�صر ح�صن ال�صرية، يحب العلم واأهله، اأ�ص�ش 
للموؤدبني  العطايا  واأ�صبغ  ال�صعفاء،  اأبناء  من  ال�صغار  لتعليـم  مدار�ش 
والعلماء يف خمتلف تخ�ص�صاتهم، واأن�صاأ مكتبة هائلة جمع فيها نفائ�ش 
اأن كتاب  الكتب، وكان يدفع يف جمعها مبالغ باهظة)6(، ويورد املقري 
الأغاين ظهر يف الأندل�ش قبل ظهوره يف امل�صرق)7(، وكان اإىل جانب هذا 

موا�صاًل لغزو الن�صارى، ومن خالفه من املتمردين.
وبعد وفاة اخلليفة احلكم امل�صتـن�صر باهلل خلفه ابنه ه�صام املوؤيد 
امل�صري  وكان  تقريبًا،  عمره  من  العا�صرة  يف  وهو  )366-399هـ(،  باهلل 
واملدبر حاجبه املن�صور حممد بن اأبي عامر  الذي نكل ب�صاعرنا احلاجب 
امل�صحفي - كما �صياأتي - ثم متكن فيما بعد من النفراد بال�صلطة بعد 
ـه مل يجرد ه�صامًا رمز  اأن ا�صتقر يف مدينته الزاهرة �صنة 370هـ، اإل اأنَّ
اأو�صى ابنه عبدامللك املظفر  الأمويني من �صكل اخلالفة ال�صرعية، بل 
�صلوك ال�صبيل نف�صها بعد وفاته التي كانت يف مدينة �صامل �صنة 392هـ، 
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لكن ابنه عبدالرحمن �صنجول خالف الو�صية وا�صتاأثر باخلالفة، فاأ�صعل 
بذلك نار الفتنة، ولقي م�صرعه �صنة 399هـ)8(.

ـه رعى  اأنَّ اإل  وانفراده باحلكم  املن�صور  ا�صتبداد  الرغم من  وعلى 
والعلماء يف ع�صره. والأدباء  ال�صعراء  َفَكـُثُ  والأدبية،  العلمية  احلركة 
اأما ال�صعراء فقد جعل لهم ديوانًا خا�صًا يعطى فيه كل ح�صب طبقته)9( 

وي�صحبهم معه يف غزواته لت�صجيل ما يحظى به من انت�صارات)10(.
يف  اأ�صبوع  كل  يعقد  جمل�صًا  للمن�صور  فاإنَّ  والأدباء  العلماء  واأما 
للمناظرة بح�صرته متى كان مقيمًا  الزاهرة، يجتمعون فيه  ق�صره يف 
ونقد  نثه  وبحث  والأدب،  واللغة  العلم  م�صائل  ومدار�صة  بقرطبة)11(، 
اإليها  كانت  التي  قرطبة  قرطي  كانتا  والزاهرة  والزهراء  �صعره)12(، 
الرحلة يف الرواية والعلم)13(. وقبل انتهاء القرن الرابع الهجري تويف 

�صاعرنا احلاجب امل�صحفي.
2 - حياة جعفر بن عثمان امل�صحفي:

اأ - ا�صمه ون�صبه:
اأبيه  وا�صم  ا�صمه  على  له  ترجمت  التي  امل�صادر  جميع  اتفقت 
عبداهلل  بن  فوز  بن  ن�صر  بـن  عثمان)14(  بن  جعفر  احل�صـن  اأبـو  فهـو 
فاحلميدي،  لقبه،  يف  اختلفت  ولكنها  بامل�صحفي،  امللقب  ك�صيلة،  بن 
وال�صبي يلقبانه بـ »ابن امل�صحفي«)15( وعند ابن ب�صام، وابن عذارى، 
وابـن �صعيـد، وابن خاقان، واملراك�صي، وابن الأبار، واملقري، والزركلي، 
يلقب عندهم بـ »امل�صحفي«)16(، وكذا ابن الفر�صي ملا ترجم لأبيه لقبه 
بامل�صحفي، فقال: »عثمان بن ن�صر بن عبداهلل بن حميد بن �َصلمة بن 
ابن  ويو�صح  اأهل قرطبة«)17(.  القي�صي امل�صحفي، من  يون�ش  عباد بن 
الأبار ن�صبه، فيقول: »من برابر بلن�صية، ينتمي اإىل قي�ش باملحالفة«)18(.
واإَذْن فهو اأبو احل�صن جعفر بن عثمان بن ن�صر بن فوز بن عبداهلل 

ابن ك�صيلة الرببري امل�صحفي القرطبي.
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ب - مـولـــــده:
اأ�صار ابن الفر�صي- كما تقدم - اإىل اأن جعفر بن عثمان امل�صحفي 
ا حدد �صنة وفاة اأبيه، فقال:  من اأهل قرطبة ومل يذكر �صنة ولدته، واإنَّ
لع�صر بقني من ذي  يوم الثنني  والد احلاجب جعفر بن عثمان  »توفى 
َب احلكم  احلجة �صنة خم�ش وع�صرين وثالثمائة«)19(. ووالـده كان قـد اأَدَّ
يقول  للحكم،  ِتْرَبًا  عثمان  بن  جعفر  يكون  ورمبا  باهلل)20(،  امل�صتن�صر 
قدمي  باهلل،  امل�صتن�صر  احلكم  من  املنزلة  لطيـف  »كان  عذارى:  ابن 
ال�صحبة، قريب اخلا�صة، وكان اأول �صبب ذلك تاأديب والـده عثمان بن 

ن�صر للحكم يف �صباه«)21(.
الربع  يف  ولد  امل�صحفي  عثمان  بن  جعفر  اأنَّ  تقدم  مما  يت�صح 
الأول من القرن الرابع الهجري، يف خالفة عبدالرحمن النا�صر لدين 
وقريب  للحكم،  ال�صحبة  وهو قدمي  325هـ،  �صنة  توفى  والده  لأنَّ  اهلل، 
اخلا�صة. وهذا ما يرجح اأنه يكون ِتْرُبُه، وولد يف العقد الأول من القرن 

الرابع الهجري.
ج - ن�صاأة جعفر بن عثمان امل�صحفي:

عن  ول  الأوىل،  ن�صاأته  عن  له  ترحمت  التي  امل�صادر  حتدثنا  مل 
تعليمه. ول �صك اأنه تلقى تعليمه على يد اأبيه، وعلى يد من تلقى عنهم 

اخلليفة احلكم امل�صتن�صر باهلل، �صاحبه يف �صباه.
مزدهرة،  ثقافية  بيئة  كانت  الأموية،  اخلالفة  حا�صرة  وقرطبة 
كانت  »اإليها  اآنئذ  بغداد  تناف�ش  وهي  امل�صحفي،  جعفر  عا�ش  وفيها 

الرحلة، اإذ كانت مركز الكرماء ومعدن العلماء«)22(.
وعناية  خا�صًا،  اهتمامًا  والعلماء  الأدباء  يولون  كانوا  واحلكام 
فائقة، فقد وفد على الأندل�ش العامل اللغوي الكبري اأبو علي القايل)23(، 
يف اأيام اخلليفة النا�صر بدعوة  منه)24(، ويقال: بدعوة من ابنه الأمري 

احلكم، ورغبه يف الوفود عليه)25(.
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وقد �صرف اأبو علي القايل من عمره �صتة وع�صرين عاما، ق�صاها 
يف التعليم والرواية والتاأليف »فا�صتفاد النا�ش منه وعولوا عليه، واتخذوه 

حجة فيما نقله«)26(.
ل �صك يف اأنَّ وفوَد القايل اإىل الأندل�ش كان ميثل نه�صة يف الدرا�صات 
اللغوية والأدبية وعنه تلقى الأندل�صيون وا�صتفادوا، ومل يكن قبله لديهم 
اإل ابن القوطية)27( الذي قال فيه اأبو علي القايل - ملا �صاأله عبدالرحمن 
النا�صر -: »َمْن اأنبُل مْن راأيَتـُه ببلدنا هذا يف اللغة؟ فقال: حممد ابن 
القوطية«، وكان ابن القوطية - اإىل جانب اللغة - »جيد ال�صعر، �صحيح 

الألفاظ، ح�صن املطالع واملقاطع«)28(.
وكان بالأندل�ش مزامنًا لأبي علي القايل، العامل اللغوي الزبيدي)29( 
الذي ا�صتقر بقرطبة لتاأديب الأمري ه�صام، فناظره اأمام اخلليفة احلكم 
امل�صتن�صر باهلل »الوزير الكاتب الأديب جعفر بن عثمان يف غرائب فنه 
يف النحو واللغة وال�صعر، فتباريا يف ال�صاأو وت�صابقا يف ميدان الإ�صابة، 

ف�صر بهما«)30(.
الثقافية  البيئة  هذه  ويف  للعلم،  املحبني  احلكام  هوؤلء  ظل  يف 
املزدهرة، عا�ش جعفر امل�صحفي، وقد نهل من ثقافة ع�صره، واأخذ عن 
»كان  ـه  باأنَّ و�صفه احلميدي  فقد  والأدَب فربز  اللغَة  �صيوخه  واأخذ عن 
مقدمًا  »كان  باأنه  الأبار  ابن  وذكر  البارع«)31(.  والأدب  العلم  اأهل  من 
ابن  وو�صفه  بالبالغة«)32(،  منفــ�صاًل على طبقته  الكتابة،  يف �صناعة 
خاقان باأنـه »كان له اأدب بارع، وخاطر اإىل نظم القري�ش م�صارع«)33(، 

ونعته الزركلي باأنه »وزير اأديب من كبار الكتاب وله �صعر كثري«)34(.
تلقيه عن علماء ع�صره،  اإىل جانب   - امل�صحفي  اأن جعفر  ويبدو 
يف  واحلزم  اجلد  من  بكثري  نف�َصُه  اأخذ  قد   - زمانه  �صيوخ  عن  واأخذه 
ليحقق  والتاريخ؛  والرتاجم  ال�صعراء  ودواوين  الأدب  كتب  مطالعة 

طموحه ال�صيا�صي والأدبي.
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د - ما تقلده جعفر بن عثمان امل�صحفي من اأعمال:
وا�صتخدامه  جعفر  ابنه  اإدناء  يف  �صببًا  ن�صر  بن  عثمان  كان  لقد 
وقبل ذلك  اإمارته)35(.  الكتابة يف  باهلل يف  امل�صتن�صر  قبل احلكم  من 
وبعد  اهلل)37(.  لدين  النا�صر  اأيام  ميورقة)36( يف  قد ويل جزيرة  كان 
امل�صحفي  قلد جعفر  للحكم،  باإف�صاء اخلالفة  النا�صر،  اخلليفة  وفاة 
اأيام من خالفته خطة الوزارة واأم�صاه مع ذلك على كتابته  بعد ثالثة 

اخلا�صة، و�صم اإليه ولية ال�صرطة)38(.
يف  نفوذًا  الدولة  رجالت  اأعظم  امل�صحفي  عثمان  بن  جعفر  يعد 
اإىل  مري�ش  وهو  عنه  والنائب  باأعماله،  والقائم  اخلليفة احلكم،  عهد 
ه�صام،  لبنه  اخلالفة  توريث  على  وعمل  366هـ،  �صنة  املوت  اأدركه  اأن 
هذه  يف  عامر  اأبي  بن  حممد  و�صارك  بعبدالرحمن،  املغرية  مقتل  بعد 

العملية)39(.
عثمان  بن  جعفر  تقلد  اخلالفة،  كر�صي  على  ه�صام  جل�ش  وملا 
امل�صحفي احلجابة، لكن هذه املكانة مل تدم له طوياًل، اإذ �صرعان ما 
رقى حممد بن اأبي عامر ُمَعاِونًا له)40(. فبداأ هذا الأخري يف الإطاحة 

باحلاجب امل�صحفي، وذلك لالأ�صباب التالية:
يف  ال�صلطة  على  الدخلي  بال�صراع  امل�صحفي  احلاجب  ان�صغال   - اأ 
الثغور،  يف  ا�صطراب  وحدث  احلكم،  اخلليفة  موت  بعد  قرطبة، 
يهتم احلاجب  ال�صمال، ومل  النجدة ملحاربة ن�صارى  اأهلها  وطلب 
امل�صحفي لذلك، فا�صتغل حممد بن اأبي عامر موقفه ال�صلبي وقاد 
اجلي�ش بنف�صه، واأحرز انت�صارًا، وعاد �صاملًا غانًا. وبذلك اأخل�ش 

له اجلند و اأحبه النا�ش والتفوا حوله)41(.
ب - ا�صتمالة الوزراء بدافع الع�صبية »وكان مما اأُِعنْيَ به ابن اأبي عامر 
على جعفر امل�صحفي ميـل الوزراء اإليه واإيثارهم له عليه، و�صعيهم 
على  تقدميه  من  وبدافع  فيه«)42(،  بالع�صبية  واأخذهم  يه  ترقِّ يف 
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احلكم  ا�صطفى  »فلما  حياته،  يف  احلكم  اخلليفة  قبل  من  غريه 
امل�صتن�صر باهلل جعفر بن عثمان امل�صحفي وا�صطنعه وو�صعه من 
اأثرته حيث و�صعه - وهو نزيغ بينهم ونابغ فيهم - ح�صدوه وذموه، 
اأعايل  من  الطائفة  هذه  اأ�صرع  وكان  وعموه،  باملطالبة  وخ�صوه 
الوزراء واأعاظم الدولة اإىل مهاودة املن�صور عليه والنحراف عنه 

اإليه«)43(.
جـ - بعد اأن متكن حممد بن اأبي عامر من ا�صتمالة الوزارء، واأعاظم 
الذوات اإليه مل يغفل �صواد ال�صعب؛ فقد اهتم ب�صوؤونه وتلبية مطالبه، 
على  امل�صحفي  احلاجب  بينما  اأكث،  منه  وتقرب  بابه،  له  وفتح 
الرغم من اأنه »لزم التوا�صع للنا�ش واأطلق لهم الِب�ْصر، واألن كنفه، 
اليد  لذات  البذل  له دون  بذلك ي�صلحون  اأنهم  وراأى  ووطاأ خلقه، 
ال�صتئثار  تقوم على  �صيا�صة  لزم  ـه  اأنَّ اإل  النعمة«)44(،  واملوا�صة يف 
بالأعمال واحتجان الأموال، ومل ينلهم وبنى املنازل وهدمهم)45(، 
اأبي عامر يف تلك ال�صيا�صة فكانا على طريف  وعار�صه حممد ابن 
ال�صياع  وباقتناء  اأُْثرة،  وبال�صتبداد  »بالبخل جودًا  يت�صف  نقي�ش 

ا�صطناع الرجال حتى غلبه عما قليل«)46(.
د - تقدم القول عن توريث اخلالفة له�صام من قبل احلاجب امل�صحفي، 
الغالم،  له�صام  البيعة  باأخذ  قام  قد  كان  عامر  اأبي  بن  وحممد 
فازدادت والدته ال�صيدة �صبح اعتمادًا عليه وثقة به، فاأ�صبح اأحد 

امل�صرتكني يف �صيا�صة الدولة)47(.
احلاجب  عزل  مت  لذكره،  داعي  ل  مما  وغريها  الأ�صباب،  فلهذه 
امل�صحفي من من�صبة نهائيًا من قبل مناف�صه حممد بن اأبي عامر على 
ـه كان »يغدو اإىل داره ويروح وي�صبح ببابه ويخت�ش به«)48(.  الرغم من اأنَّ
ـه غافله بعد اأن حظي  واحلاجب امل�صحفي كان يثق فيه وي�صكن اإليه اإل اأنَّ
كان  امل�صحفي  ال�صيدة �صبح. كل ذلك واحلاجب  واأمه  بر�صا اخلليفة 
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ُي�ْصِرُكـُه يف �صره وجهره، وي�صرتيح اإىل كفايته، وابن اأبي عامر »مكر به 
ّرب به ح�صدته اإىل اأن هوى جنمه وزال اأمره«)49(. وُي�صَ

هـ - احلاجب امل�صحفي ال�صجني:
�صنة  ال�صجن  يف  وزج  ال�صيا�صية،  امل�صحفي  جعفر  حياة  انتهت 
367هـ)50(، وذلك بتهمة ا�صتغالل اأموال الدولة يف �صوؤونه اخلا�صة)51(. 
وا�صطهادهم  اأبنائه،  ومالحقة  اأمواله،  م�صادرة  يف  العمل  وبداأ 
ابن عامر مال جعفر  »ا�صتق�صى  ب�صام:  ابن  يورد  اأموالهم،  وم�صادرة 
حتى باع داره بالر�صافة، وكان من اأعظم ق�صور قرطبة«)52(، ويوا�صل 
و�صخط  املقدار  »جدَّ  بقوله:  امل�صحفي  اأبناء جعفر  حديثه يف مالحقة 
طبقته،  و�صائر  ه�صام  اأخيه  وعلى  واأن�صابه  ولده  وعلى  عليه  ال�صلطان 

وطولبوا بالأموال واأخذوا برفع ح�صاب ت�صرفوا فيه لأول الزمان«)53(.
يف  اجلربية  الإقامة  حتت  اإما  حياته،  من  �صنني  امل�صحفي  ق�صي 
ا م�صـجونًا يف �صجون الزهراء، يقول ابن ب�صام: »وا�صتمرت  منـزله، واإمَّ
عليه النكبة �صنني، مرة يحب�ش، ومرة ُيخّلى وُيقرُّ باحل�صرة، وتارة ُي�صريَّ 

عنها، ول ُيراح يف احلالتني من املطالبة والأذى«)54(.
ومادام جعفر امل�صحفي بني املطالبة والأذى قد حاول اأن ي�صتعطف 
والندم،  الإذعان  فيها  يبدي  �صعرية  مبقطوعة  عامر  اأبي  بن  املن�صور 
مريدًا اأن يثري يف املن�صور نخوة امللوك م�صتغاًل املثل القائل: العفـو عند 
اإثارة  نف�صه  الوقت  به، حماول يف  يعتزون  العرب  كان  ما  املقدرة. وهو 

�صفقته على �صيخوخته، اإذ يقول)55(:

اإل حَنقًا وحقدًا، ورد عليه  لكن هذا ال�صتعطاف مل يزد املن�صور 
باأبيات تبدو فيها �صدة نقمته مذكرًا اإياه بتحري�صه للخليفة عليه، وهو 

ـه كاد يف نظره يودي بحياته، فيقول)56(: ما ليغفره له؛ لأنَّ

اإْذ قــادين نحوك الإذعــان والّنـدُم
القلـم عنـدك  نــعــاه  ل�صيخ  تــرثــي 
اإّن امللوك اإذا ما ا�صرتحموا رِحموا

والكـرُم؟ العفـُو  اأين  اأ�صـاأُت  هبني 
ت الأيـدي اإليه اأما يا خـري من ُمـدَّ
بالغت يف ال�ّصخط فا�صفح �صفح مقتدر
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القرار  هذ  يف  و�صدمه  اخلال�ش،  من  الأمل  حبل  عليه  قطع  وقد 
الأخري الذي لرجعة فيـه، لكن جعفر امل�صحفي مل يياأ�ش من ا�صتعطاف 
املن�صور بن اأبي عامر، حتى اإنه كتب اإليه مرة »يطلب منه اأن يقعد يف 
الرجل  هذا  اإن  وحذقه:  بدهائه  املن�صور  فقال  لأولده،  معلِّما  دهليزه 
يريد اأن يحط من قدري عند النا�ش، لأنهم طاملا راأوين خادمًا وم�صلمًا، 

فكيف يرونه الآن يف دهليزي معلِّمًا«)57(.
عندئذ تاأكد جعفر امل�صحفي اأن عفو املن�صور بن اأبي عامر اأ�صبح 
ع اأهله وودعوه  م�صتحيال، وبخا�صة ملا اأمر ب�صجنه »باملطبق بالزهراء، ودَّ

وداع الفرقة«)58(، قال)59(:

و ـ وفـاة احلاجب امل�صحفي:
لقد اأدرك املوت جعفـر امل�صحفي يف املطبق بالزهـراء، بعـد عجزه 
ق�صت  �صّم  �َصربة  له  ْت  ُد�صَّ »اإنه  ويقال:  372هـ،  �صنة  وذلك  و�صعفه، 

عليه«)60(.
ت ب�صاعرنا م�صـاعر النـا�ش يف �صـجنه  قد تـثري هذه النهايـة التي األـمَّ
- كما تفدم - و�صاعة ت�صليمه لأهله وهو ميت حيث ي�صف حممد ابن 
اإ�صماعيل كاتب املن�صور بن اأبي عامر نهايته بقوله: »�صرت باأمره لت�صليم 
ج�صد جعفر اإىل اأهله وولده، واحل�صور على اإنزاله يف ملحده، فنظرته 

ــــهــــا مـــــــتُّ ـــْت اأّيــــامـــــ فـــــــــاإذا انـــقـــ�ـــص
ملــــــا خــفـــــت يـــــقـــــرب  واملــــــــــــوت مل 
اأمـــ�ـــس قـــد كنت يف مــثــل حـــالـــك 

م ملّــا فــاتــك الــكـــــرُم؟! تبغي الــّتــكــرُّ
مــا جـــاز يل عــنــده ُنــطــق ول َكــِلــم
َنقموا ا�صُتنِقموا  ما  اإذا  امللوك  اإّن 
والعجم الــُعــْرب  فيك  ت�صفع  ولــو 

اأبــــُلــــغـــــــــهــــا لبـــــــــــــــّد  مـــــــــــــــّدٌة   يل  
ـــــد �ــصــاريـــــة لــــو قـــابـــلـــْتـــنـــي الأ�ـــــصْ
حـــذر عـــلـــى  وكـــــن  اإيّل  فـــانـــظـــر  

القـدم بـــــك  ـــت  زّل يــاجــاهـــــًا  الآن 
مه تكـرُّ ــول  لـــ مــلـــــكــاً  بــي  ــريــت  اأغـــ
فاياأ�س من العي�س اإذ قد �صرت يف طبق
نف�صي  اإذا �صخطْت لي�صت برا�صيـة
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اأثر فيه، ولي�ش عليه �صيء يواريه، غري ك�صاء خلق لبع�ش البوابني،  ول 
َلـُه - واهلل - على فردة باب  فدعا له حممد بن م�صلمة)61( بغا�صل، َفَغ�صَّ
اقُتطع من جانب الدار، واأنا اأعترب من ت�صرف الأقدار، وخرجنا بنع�صه 
وما  عليه،  لل�صالة  امل�صتدعى  م�صجده  اإمام  �صوى  معنا  وما  قربه،  اإىل 
جتا�صر منا اأحد للنظر اإليه، واإنَّ يل يف �صاأنه خلربًا ما �َصمع مبثله طالُب 

ر يف حلظ«)62(. وِّ وْعظ، ولوقع يف �صمع ولُت�صُ
انطـوت �صفحـة جعفر امل�صحـفي بنهايـة قـا�صـية ومفجـعـة وموؤملـة، 
ه ترك لنا ما يدعونا  ت�صتدعي الرحمة وال�صفقة مبن اأرزى به الدهر، ولكنَّ

لال�صتمتاع والإعجاب والتاأثر بالتاأمل ملا و�صلنا من �صعره.
3 - م�صادر �صعره:

قد ليكون جلعفر امل�صحفي ديوان �صعر، ورمبا ذلك ما جعل َمن 
ْترجم له مل يذكر له ديوانًا. كانوا يثنون عليه بعبارات تدل على �صاعرية 
متميزة، و�صعر كثري وفري، فقد و�صفه احلميدي بقوله: »ولـه �صعر كثري 
َد ال�صبيُّ العبارة نف�صها)64(،  رائع يدل على طبعه و�صعة اأدبه«)63(، وردَّ
وابُن الأبار ذكر �صعره باأنه مدون، فقال: »وله �صعر كثري مدون يدل على 
ابن عذارى  واأما  البيان«)65(.  اأفانني  وت�صرفه يف  الإجادة،  متكنه من 
التي طـرقها احلاجب امل�صحفي بقوله:  ال�صعر  اأغرا�ش  اإىل  اأ�صار  فقد 
اأنواع  يف  املت�صرفني  املح�صنني  ال�صعراء  اأحد  عثمان  بن  جعفر  »كان 
ال�صعر من املديح والأو�صاف والغزل، غايًة يف كل ذلك يف الرقة والإبداع 

واحل�صن«)66(.
لها  وقدم  امل�صحفي،  جعفر  اأ�صعار  من  بع�صًا  اختار  من  وهناك 
بعبارات تدل على اإعجابهم ب�صعره وا�صتح�صانهم لو�صفه فهذا احلمرييُّ 
بن  جعفر  احل�صن  اأبو  »قال  يقول:  البهار،  يف  �صعرية  مقطوعة  يقدم 
يف  وجنده  عذبة«)67(،  ومعان  رطبة  باألفاظ  ي�صفه  امل�صحفي  عثمان 
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مقطوعة اأخرى يف و�صف ال�صو�صن يختمها بقوله: »�صبه اأوراق ال�صو�صن 
جماعة  تداوله  وقد  اأنيق  دقيق  معنى  وهو  م�صقوق  بجيب  افرتاقها  يف 

واأظنه من اخرتاعه«)68(.
جعفر  اأ�صعار  من  اختياراته  يف  الت�صبيهات  �صاحب  اإكثار  ولعل 
واحدًا  له  اختار  فقد  به،  واإعجابه  �صعره  جودة  على  دليل  امل�صحفي 
للجودة  اإل  يكن  �صعره مل  بتدوين  الأبار  ابن  اهتمام  وما  بيتًا،  وثالثني 

نف�صها والإعجاب، فقد دون له اأربعة وثمانني بيتًا.
وجممل القول: اإنَّ �صعر جعفر امل�صحفي �صاع منه الكثري فيما �صاع 
من تراثنا، واإنَّ ما بقي منه تناثر يف امل�صادر املختلفة من كتب الأدب 
والرتاجم والتاريخ وغريها. ومن اأهم الكتب التي تزخر باأ�صعاره كتاب 
الت�صبيهات لبن الكتاين، واحللة ال�صرياء لبن الأبار، و مطمح الأنف�ش 
للفتح بن خاقان، و الذخرية لبن ب�صام، ونفح الطيب للمقري، والبديع 
يف  واملغرب  عذارى،  لبن  املغـرب  والبيان  للحمريي،  الربيع  و�صف  يف 
املغربي،  �صعيد  لبن  املميزين  وغايات  املربزين  ورايات  املغرب،  حلى 
وجذوة املقتب�ش للحميدي، وبغية امللتم�ش لل�صبي، واملعجب للمراك�صي، 

واليتيمة للثعالبي.
ويعد كتاب احللة ال�صرياء لبن الأبار اأهم كتاب، حفظ لنا جمموعة 
اآخر،  اأي م�صدر  بها يف  نحظى  ل  امل�صحفي،  اأ�صعار جعفر  من  كبرية 

ولوله ملا و�صلنا من �صعره اإل النزر الي�صري.
وقـد قمت مب�صح امل�صادر املطبوعـة - املتوفرة - وبخا�صة الأندل�صية 
منها اإىل جانب غريها من امل�صادر التي ُيَظنُّ اأنَّ فيها اأ�صعارًا جلعفر 
امل�صحفي، فتوافرت لديَّ اأبياٌت ومقطوعات واأجزاء من ق�صائد بلغت 
متوا�صل جلمع  فالبحث  �صعره،  كل  هذا  ولي�ش  وخم�صني،  وواحدًا  مائة 

نتاج هذه ال�صخ�صية املغمورة املتميزة.
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مـا تبقى مـن �صعـره:
التي بلغ عددها  متكنت من جمع هذه الأ�صعار جلعفر امل�صحفي، 

مائة وواحدًا وخم�صني �صنفتها وفق املنهج العام التايل:
اأوًل: اأعطيت كل مقطوعة اأو اأبيات رقمًا خا�صًا بها، ورقمت اأبيات 
كل منها يف املنت؛ وذلك لأمتكن من تو�صيح ما يتعلق بها من �صروح اأو 

تعليقات اأو اختالف روايات يف احلا�صية.
ثانيـا: اأثبت املقطوعة كاملة وفق وجودها يف امل�صدر الذي حفظها، 

و�صبطت ما كان بحاجة اإىل �صبط لت�صهل قراءة ال�صعر.
على  قوافيها  ح�صب  الرتتيب  يف  الأطول  املقطوعة  قدمُت  ثـالثًا: 
حروف الهجاء، مراعيًا التدرج يف حركة الروي �صمن القافية الواحدة 
من ال�صاكن، اإىل املفتوح، فامل�صموم، ثم املك�صور. واإذا ت�صاوت مقطوعتان 

يف الطول قدمُت من كان بحرها حقه التقدمي.
رابـعًا: وثقت كل ن�ش من م�صادره املختلفة مقدمًا اأكثها اإيرادًا 

لأبيات الن�ش واأثبت ذلك يف التخريج.
وردت يف  كما  الن�ش،  لأبيات  املختلفة  الروايات  و�صحُت  خـام�صًا: 

امل�صادر املختلفة، و�صجلتها يف التخريج بعد الن�ش.
اأبيات يف اجلهة الي�صرى بعد  اأو  �صاد�صًا: ذكرُت بحر كل مقطوعة 

رقمها.
�صابعًا: �صرحُت الألفاَظ التي ت�صتدعي ال�صرح اأو التو�صيح، واأ�صرُت 
اإىل املادة املعجمية، وكان اعتمادي يف �صرح الألفاظ املعجمية على ل�صان 

العرب.
 - �صديد  باخت�صار   - فُت  وعرَّ والتعليقات،  الهوام�ش  رتبُت  ثامنًا: 
بالأعالم التي راأيُت اأنها بحاجة اإىل ذلك. واأ�صرُت اإىل م�صادر ترجمتها.
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َر بولدة ابنه  ا ُب�صِّ قال احلاجب امل�صحفي يهنئ اخلليفة احلكم لـمَّ
ه�صام:

املن�صرح

 .237 التخريج: الأبيات يف احللة ال�صرياء 1: 264-265. والبيان املغرب 2: 
وفيه البيت الرابع .. ... الب�صري نف�صي.

- 2 -
وقال احلاجب امل�صحفي ملا يئ�ش من املن�صور و�صفحه:

الكامل

 ،267  :1 ال�صرياء:  احللة  يف   ،69  :1/4 الذخرية:  يف  التخريج:الأبيات 
الأوىل  الثالثة  الأبيات  ومنها  هو«،  ما  بعُد  »ياأتي  الرابع  البيت  وفيها 
422، ويف مطمح   -  421  :1 273، ويف نفح الطيب:   :2 يف البيان املغرب: 

الأنف�ش: 164.

ـــيـــُف مـــــن ِقـــــرابـــــْه ـــــــــــَرد الـــ�ـــص واطَّ
نـــ�ـــصـــابـــْه الـــــــــمــــلــــَك يف  لــــُيــــثــــبــــَت 
ــــه ـــــ كــــتــــابـــــ يف  اهلل  بـــــنـــــعـــــمـــــــــــة 
ـــمـــا اأتــــــــى بــه مل اأقـــــ�ـــــس حــــقــــاً لــــ

ـــُب َيـــَتـــَقـــلَّ بـــاأهـــِلـــــــــــه  ـــان  ــــ مــــ الـــزَّ اإّن 
ــعلَب الثَّ َذاك  َبــْعــِد  مــن  فاأخاَفني 
ــُلــب ـــ ـــ ــْطـــ َي لــئــيــم  اإىل  ـــــــــَزاَل  َي األَّ 
اأَْعـَجب ُهــو  بالَّذي  ياأتى  هُر  فالدَّ

ـــلـــع الـــبـــدُر مـــن ِحــجــابــــــــْه 1 – اطَّ
املـــــــعـــايل وارُث  ــــاءنــــا  وجـــــ  –  2
الـــبـــــــرايـــا �ــصــّيــــــــد  ـــَرنـــا  ــــ ـــ�ـــصَّ – َب  3
4 – لو كنُت اأُعطي الب�صرَي ُعمري

مــان َتَقُلبا 1 – ل َتــاأَمــَ�َّ ِمــَن الــزَّ
لُيوث َتخاُفنـي 2 – ولقد اأَراين والُّ
ًة و َمهـانًة 3 – ح�صب  الَكِرمي َمَذلَّ
ْعجوبٌة فا�صِبْ لهـا 4 – واإذا اأََتْت اأُ
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وقال احلاجب امل�صحفي:

ال�صريع

70، وفيها  603، ويف الذخرية: 1/4:  التخريج: الأبيات يف نفح الطيب: 1: 
)...( مل ُيقَدْر.  267 البيت الثاين )...( مل يدن، ويف احللة ال�صرياء: 1: 

قافية التاء
- 4 -

وقال احلاجب امل�صحفي ي�صرتيح من كربته:
الطويل

 .270 التخريج: الأبيات يف مطمح الأنف�ش: 156-157، ويف البيان املغرب: 2: 
.604  ،593 ويف نفح الطيب: 1: 

ـــتُّ ـــــاُمـــــهـــــا ُمــــ ــــت اأَّي فــــــــاإذا اْنــــَقــــ�ــــصَ
ـــت ـــْف ــــــقــــــرْب، ملـــــا ِخ َي ــــــــــْوت مل  وامل
اأَْمـــ�ـــس قــد كـْنت يف ِمــثــل حـــالـــَك، 

ِت ْبها فا�ْصَتَمرَّ واألَزْمُت َنْف�صي �صَ
، كيف ا�ْصُتِذلَّت؟ وللنَّْف�ِس َبعد الِعزِّ
َتــ�ــَصــلَّــت تــاَقـــــت واإّل  َطــِمــَعــت  فــــاإْن 
َذلَّت لِّ  الــذُّ ْبي على  راأَت �صَ فلّما 
ـــــت نــيــا لــنــا، ُثـــــمَّ َولَّ فقد كــانــت الــدُّ

بـــُلـــغـــــــهـــا اأَ ـــــّد  لُبــــــ ة  ُمــــــــدَّ – يل   1
�صاِريـًة ــد  الأُ�ــصْ قابلتني  – لــو   2
َحــذر على  وُكــن  اإِيلَّ  – فانُظر   3

َتَولَِّت ملاَّ  ــام  ُت على الأّي َبْ – �صَ  1
ِطَباُرُه 2 – فيا َعَجبا لْلَقْلب كيف ا�صْ
3 – وما النَّْف�ُس اإّل حيث يجعُلها الفتى
4 – وكانت على الأّيام َنْف�صي َعزيَزًة
5 – وُقلُت لها: يا َنْف�ُس، ُموتي َكرميًة
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وقال احلاجب امل�صحفي يف اخلمر:
الوافر

التخريج: الأبيات يف احللة ال�صرياء: 263.

قافية الدال
- 6 -

وقال احلاجب امل�صحفي ي�صتعطف املن�صور بن اأبي عامر:
متقارب

 ،595 التخريـج: الأبيات يف مطمـح الأنف�ش: 159-160، ويف نفـح الطيب: 1: 
.268 ويف البيان املغرب: 2: 

ول اأرى يف الذي اأق�صي بها حرَجا
رعى بها خلجا يجرى الّنعيم على ال�صّ
دعجا اأحلــاظــه  مكحولة  والّنجم 
فانبلجا الــّزق  خناق  من  ونف�صوا 

ــــــَعــــــَدا اأْب اإن  ـِــوَك  ــــ بـــعـــفــــ ـــود  ـــجــــ ــــ َت
فــــــاأنــــــَت اأجــــــــــلُّ واأعــــلـــــــــــــــــــى يـــــــــــدا
ــَدى ـــيـــــــدا هـــ ــا، وَر�ـــصِ ـــ وَمــــــوىًل عــفـــ
ـــا اأفـــ�ـــصـــــــــــــــدا ــــَح مــــ ـــاد واأ�ــــصــــلـــــ فـــعــــ
دى ـــــِرف عــنــك الـــــــرَّ َيــقــيــَك وَيــ�ــصـــ

1 – كـم ليلة بتُّ اأطويها واأن�صرهـا
2 – يف فتيـة نـُجٍب �صاروا بـمعتـرٍك
3 – والـجوُّ ملتحف ]............[
ـوا ُدَجى ليِلهْم يف نـوِر كا�ِصهـُم 4 – َلفُّ

َرَحـــْمـــة األ  َعـــنـــَك  اهلل  – َعــفــا   1
اأعتِمـده َجــلَّ ذنــٌب ومل  – لئـن   2
ـــــوُره َطـــ ـــــدا  َعـــ – اأمل تــر عــبــداً   3
ــُه ـــ ـــ ــــر َتــافــيــَت اأَْمـــــ ــد  – وُمــفــ�ــصـــ  4
َيـَزل مل  َمــن  اأقــالَك  – اأِقْلني،   5
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وقال احلاجب امل�صحفي يف املروحة:

املن�صرح

التخريج: البيتان يف كتاب الت�صبيهات: 247.

- 8 -
وقال اأي�صًا يف املنجنيق:

كامل

التخريج: البيتان يف كتاب الت�صبيهات: 205.

- 9 -
وقال احلاجب امل�صحفي يف الورد:

طويل

ال�صرياء:  واحللة   .120 الربيع:  و�صف  البديع يف  الأبيات يف  التخريج: 
262، وفيها البيتان الأول والثاين، وورد يف البيت الأول عن الق�صد.  :1

ــــــُد اأَِج ـــــذي  ـــــــِزدين عــلــى ال َت ل ل 
ــِقـــــد؟! ـــــاِح تــتَّ ّي عـــنـــد  هـــبـــوب الـــــرِّ

ــــٌب بـــــــــــَرُد ـــــ ــــيِّ ــــبـــاقـــني مـــنـــهـــم �ــــصَ
ــــدا يـــهـــمـــي ويـــطـــــــــــرد ــــٌق غـــــ ــــَع �ــــصَ

ُتيل بها جمرى الّزمان عن  احلدِّ
بــَرْبــِعــَك يف كــانــوَن  نــائــمــَة  الـــَورد
العهد ــرَم  َكَ اأغ�صانها  واأجريَت يف 

لـه: فقلـُت  عائـِدي  َحــنــي  – َروَّ  1
الّناَر وهي جامـدٌة – اأما تـرى   2

هـام على الــ 1 – وكاأّن ُم�صنتَّ ال�صِّ
بـهــا املنجنيق  َقـــــْذَف  – وكــــاأّن   2

1 – لعمُرك ما يف ِفطرة الّرو�س قدرٌة
– ولِكّنما اأخاُقَك الُغـرُّ َنبَّهْت  2
3 – كاأّنَك قد اأمَطْرتها دميَة املْجـد
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قافية الراء

- 11 -
وقال احلاجب امل�صحفي يف الثيا:

املن�صرح

التخريج: البيتان يف كتاب الت�صبيهات: 21.
- 12 -

وقال امل�صحفي يف احلديث:
خفيف

 ،260 التخريج: الأبيات يف رايات املربزين: 69، ويف احللة ال�صرياء: 1: 
604، قال املقري:  قال ابن الأبار: »وله ويروى لغريه«، ويف نفح الطيب: 1: 
الفرج �صاحب  بن  لأحمد  ون�صبهما غريه  املطمح،  الفتح يف  له  »واأن�صد 
احلدائق«، ويف كتاب الت�صبيهات. 144 اأورد ابن الكتاين البيتني لأحمد 

ابن فرج.

- 10 -
وقال احلاجب امل�صحفي يف الثيا:

الكامل
ِد قــــرٌط طـــريـــٌح يف بــ�ــصــــــــاط زمـــــــرُّ
ف من جمال الَع�صجد خ�صراَء ُتْر�صَ

العنبـْر فــ�ــصــوُلـــــُه  ــرٌط  قـــ فــقــلــُت: 
ـــجـــــــوُم فــالـــــجــوهـــــر ٌد  والـــنُّ زمـــــــــرُّ

ــْر ـــدهـــا هـــــْل تــنــاثـــ ـــْق ــــلــــُت ِع فــــَتــــاأَمَّ
ـــر اآَخــــ ـــِم   ـــ�ـــصًّ ـــَب الـــتَّ مــــَن  ُدرٍّ  َنــــْظــــَم 

اإْذ بــَدْت ــا  يَّ اأثــنــاَء الــيرُّ – وكـــاأّن   1
ُمــاءة ماء  ال�صَّ َلِب�َس  – وكاأّنا   2

�صفــًة بـمثلها  ّيــا  الــيرُّ – �صـِف   1
2 – �صـماوؤها  يف اعتداِل خ�صرتـها

�َصقْيٌط ُدرٌّ  فُقلـُت:  كلَّمْتني   –  1
ــنــي ـــــم ٌفــاأَرْت 2 – فـــــاْزدهــاهـــــا َتــبــ�ــصُّ
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وقال احلاجب امل�صحفي يف نكبته:

طـويل

 ،265 التخريج: الأبيات يف مطمح الأنف�ش: 161، ويف احللة ال�صرياء: 1: 
نفح  ويف  توايف،   )...( الأول:  البيت  وفيه   ،271  :1 املغرب:  البيان  ويف 
الطيب: 3: 91 - 92، وفيه البيت الأول: »تعاطيُت«. الرابع: )...( ال�صزرا.

ال�صروح: �صزر نظر الغ�صبان مبوؤخر العني: الل�صان )�صزر(.

- 14 -
وقال اأي�صًا:

ب�صيط

.260 التخريج: الأبيات يف احللة ال�صرياء: 1: 
ت: �صوتت. الل�صان )�صرر(. ال�صرح: ا�صطرَّ

ا احُلـرَّ موعـدها  عند  ُتــويفِّ  اأراهـــا 
ـــًدا ذكـــــرا فـــــاإينِّ  ل اأنــ�ــصــى لــهــا اأبــــ
واأبدْت لنا منها الّطـاقَة والِب�ْصرا
�ــَصـــــْزرا نــظــرْت منها حـــــوادثــه  ول 
ا رَّ على كلِّ اأر�س ُتِطُر اخَلري وال�صَّ

ــد َدثــــرا جمــــــّدًدا لـــ�ـــصـــروٍر كــــان قـــ
با وا�صتدرَّت دمَعه فجرى ريُح ال�صَّ
اأوفــــى علينا حــبــيــٌب طــاملــا َهــجــرا
�صكًرا له، فكرمُي  القوم من �َصكـرا

ْرَف احلادثات فلم اأزْل لُت �صَ –  تاأمَّ  1
ب�صبيلـها م�صت  اأّيــــام  فلّلـه   –  2
3 – جتافْت بها عّنا احلوادُث ُبرهـًة
4 – ليايَل مل يـدر الـّزماُن مكاننا
اإّل �صحـائٌب ــاُم  – وما هذه الأّي  5

1 –  بادْر، فاإنَّ نذيَر الغيِث قد َنـذرا
ت بُعن�صِره َطرَّ 2 – اأْرخْت َعزاِليِه وا�صْ
د من حرِّ القلوب كمـا –  اأْوَفى فبَّ  3
4 –  فاِقِه بكوؤو�ِس الّراِح مرتعــًة
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- 15 -
عر: وقال اأي�صًا يف ال�صِّ

ب�صيط

التخريج: الأبيات يف كتاب الت�صبيهات: 113.
قافية ال�صني

- 16 -
وقال احلاجب امل�صحفي معزيا نف�صه:

متقارب

 ،594  :1 الطيب:  نفح  ويف   ،159 الأنف�ش:  مطمح  يف  الأبيات  التخريج: 
269، واحللة ال�صرياء:  واجلذوة: 188، والبغية: 257، والبيان املغرب: 2: 
والبغية  اأجاري، ويف اجلذوة  الأول:  البيت  65 وفيها  واملعجب.   ،265  :1

البيت الثالث: عكفُت ب�صدري.
- 17 -

وقال احلاجب امل�صحفي يف �صفرجلة:
طـويل

َرِر كالــدُّ منظوماِت  فيَك  قائًدا 
َفر ُتُنو�ِصَدْت  َف�َصَفْتنا ِمْن َجوى ال�صَّ
بالقمـر الــ�ــّصــارون  اأَِنـــــ�ــس  كما  فيه 

ــــَهــــا ــــــازاة َنـــفـــ�ـــصـــي لأْنــــفــــا�ــــصِ جُمـــــــ
ـــهـــا ُجـــّا�ـــص ُدون   بـــــــــه  َتـــــــــــــوارْت 
ــ�ــصــي عــلــى َراأْ�ـــصـــهـــا ــْف ـــُت بــَن ـــْف ـــَط َع

ــ�ــِس ــنــفُّ وَتــــعــــَبــــُق عـــــــن ِمـــ�ـــصـــــــٍك ذكــــــيِّ الــتَّ
ــْقــم ُمــْكــَتــ�ــصــي ــَة الــ�ــصُّ ـــ ــلَّ ـــبٍّ ُح ــــ ولـــــــون ُمِ

ــَرُه يَّ 1 – درٌّ نفي�ٌس من الإطراِء �صَ
ني اأَ�َصرَّ بنا َفِر املُ�صْ 2 – اإذا َجوى ال�صَّ
3 – واإْن  َتَطاََول بي ليلي اأَِن�ْصُت بها

مـــــان على حـالِه الــزَّ – اأَُجــــازي   1
ـــــهــا �ــَصــفَّ ــاِعــٌد  ـــ �ــص ــ�ــٌس  ـــ ــَف َن – اإذا   2
مـان للزَّ َنــْكــبـــــٌة  َعــَكــَفــْت  واإْن   –  3

نرْجـ�ِس ثـوِب  ٍة تختال ُيف  – وُم�صفـرَّ  1
– لها ريـــــُح  مبـوب وقــ�ــصــوة  قلبـِه  2
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 ،262-263 التخريج: الأبيات يف مطمح الأنف�ش: 158-159، ويف احللة ال�صرياء: 1: 
.594 ويف نفح الطيب: 1: 

ال�صروح:
1 – عبقت الرائحة يف ال�صيء: بقيت. الل�صان )عبق(.

2 – م�صك ذكي: �صاطع الرائحة. الل�صان )ذكي(.
غب: �صغار ال�صعر والري�ش ولينه. الل�صان )زغب(. 3 – الزُّ

4 – الترب: الذهب والف�صة. الل�صان )ترب(.
- 18 -

وقال احلاجب امل�صحفي:
طـويل

.423 التخريج: الأبيات يف مطمح الأنف�ش: 166، ويف نفح الطيب: 1: 
ال�صروح:

1 - ر�صوى: جبل باأعلى املدينة. ياقوت احلموي: )626هـ(. دار �صادر. 
بريوت: ج 3، �ش 51.

ُموؤْن�صي اأَنفـا�س  ـيب  الطِّ يف  واأنفا�ُصـها 
اأمل�س الــتِّــب  مــن  م�صفـرٍّ  ج�صـم   على  
�ُصند�س اأثــــــواَب  الأوراُق  لــهــا  وحــاكـــــت 
لأجــعــلــهــا  َريــحــانـــــتــي  َو�ــْصـــــط مـجل�صي
ــطـــــِف مـــــن كـــلِّ َمــْلــَبــ�ــس ــهــا بــالــلُّ ـــ واأعــريــُت
َنـــــرجـــــ�ــس ِغـــــــالـــة  يف   اإلَّ  تـــبـــــــق   ومل 
ـــــ�ــس فـــــــاأذَبـــلـــــــهـــا  يف الـــكـــــــفِّ َحـــــــرُّ الــتــنــفُّ

فرتي م�صتـعارٌة فـرتها من  �صُ 3 – ف�صُ
غـــــب اأغــٌب 4 – وكــان لها ثــوٌب مــن الــزُّ
ت يف  الق�صيب �صبابها 5 – فلـما ا�صتتمَّ
6 – مدْدُت يدي باللُّطِف اأبغي اجتناءها 
با  لها ثــوب ج�صمها ْت  يــدي َغ�صْ 7 – فــبــزَّ
ُبرودها يــدي  مـن  ت يف  تعرَّ ا  – ولـمَّ  8
ـُــوح بــذكـــــِره 9 – ذكـــــــرُت بــهــا مــن ل اأبــــ

بواعـَث  اأنفا�س  الـحياة  اإىل نف�صي
ــوىواأ�ــصــيــُق مــن َرْمــ�ــس لأْثـــقـــُل مــن َر�ــصْ

ها 1 – اأِحــنُّ  اإىل اأنفا�صكم  فاأُظنُّ
– واإنَّ زمانا �صرُت فيه ُمقيَّداً  2
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التخريج: البيتان يف كتاب الت�صبيهات: 213.
ال�صروح: 1 – هوجل: الطريق. الل�صان )هجل(.

قافية الظاء
- 20 -

وقال اأي�صًا يف احلديث:
خفيف

التخريج: البيتان يف كتاب الت�صبيهات: 146.
- 21 -

قال احلاجب امل�صحفي يجيب الزبيدي:
من�صـرح

قافية ال�صاد
- 19 -

وقال اأي�صًا يف اجليو�ش:
طويل
ـها تفي�ُس على ُطوِل الباِد وَعْر�صِ
ــهـــــا َهـــَواِجـــُلـــهـــا بـــني اجلـــفـــوِن وُغــْمــ�ــصِ

ـــــْه هــكــذا َدْهـــــُر كـــلِّ  َمـــْن نـــاَل َحــظَّ
كـــلِّ حلظـه ـــرور يف  الـــ�ـــصُّ خــفــقــاُت 

ـــــــــــا ــــابــــهــــا وحـــافـــُظـــهــــ عـــلـــمـــا ونــــقَّ
ــــهــــم يـــــــُحـــافـــُظـــهـــــــــــا ـــــــــنـــــــــاوؤُه كــــلُّ اأَب
ل عــلــيــك لفــُظــهــا ـــــــوِّ مــــا مل يـــعــــ
اأقـــــّر بــالــعــجــز عــنــك »جــاحــُظــهـــــا«
ياحُظها مــن  ال�ّصم�س  عــن  َثنى 

1 – كتائُب اأمثال البحاِر زواخـًرا
2 – تزيُل الكرى عّمن َتوؤمُّ كاأّنـا

ٌة و نومي حلظـه 1 – ليلتي َغْم�صَ
2 – وكــــاأّن احلــديــَث وهـــو ُفــنــوٌن

�س فواقا فاأَنت اأوحُدهــا 1 – َخفِّ
بلــد يف  الــعــلــوُم  ت�صيُع  – كيف   2
ـلٌة معــطَّ ــهــا  كــلُّ ــم  اأَلــفــاُظــهـــ  –  3
4 – َمن ذا ي�صاويك اإن نطقت وقد
العاملني عنك كمــا – عْلٌم ثنى   5
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التخريج: الأبيات يف كتاب املعجب يف تلخي�ش اأخبار املغرب: 64.

قافية العني
- 22 -

قال احلاجب امل�صحفي يف الدنانري:
طويل

التخريج: الأبيات يف كتاب الت�صبيهات: 265.

- 23 -
وقال اأي�صًا:          
طويل

التخريج: الأبيات يف احللة ال�صرياء: 261.

فــائــُظــهــــــــا فــــاظ  ـــَت   قـــل اأَْن  ـف�ـــــس 
ــا لـــــــــــني بــاهــُظــهـــ ـــَهـــَظ الأَوَّ قـــــــد بــــ

ـ 6 – وقـد اأَتتني ُفِديَت �صاغلٌة للنَّ
َتـــُفـــْز بــنـــــــــــادرة ــهــا  ــَحــْن 7 – فــاأو�ــصِ

طوالـُع نـــــجــوٌم  اجتليناها  مــا  اإذا 
لواُت اخلم�ُس  فينا �صوافع كما ال�صّ
�صواطـع فهي  العهِد  ويّل  وبا�صِم 

قطعُت، وبحٍر �صاِمخ املوِج  اأ�صفَعا
فتخ�صعـا تـــــمــلَّ  حــتــّى  يــطــاولـــــهــا 
وَمطلعـا اإليـه  جتري  َمغرباً  غدا 
عـا ُنزَّ الَبـرِّ  من  ْتنا  اأمَّ مِّ  ال�صُّ ذرى 
وُظلَّعا َح�ْصرى  الــّريــح  وفــوَد  ــردُّ  َي

– طوالُع  ب�ْصٍر طالعْتَنا كاأّنهــا  1
2 – َجَرْت خم�صًة فينا فراحت �صوافًعا
َمْت 3 – دنانرُي با�صـِم الّنا�صِر اهلل ُكرِّ

1 – وكم مهمه ل يوِجد الّركب م�صرعاً
مٍّ اإذا ا�صتعلْت به ال�ّصم�ُس مل يزْل 2 – ِخ�صَ
3 – تغيب وتبدو فيـه حتّى كـاأّنـا
–  اإذا ما ارتت اأمواجـه خلَت اأّنهـا  4
5 – تقاذف يف َرْحـب اجلمال َب�صيُطها
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قافية الغني
- 24 -
قال احلاجب امل�صحفي يف اخلمر:

كامل

 ،255  :2 املغرب:  والبيان   ،263  :1 ال�صرياء:  الأبيات يف احللة  التخريج: 
 ،604 ويف كتاب الت�صبيهات: 90، ومطمح الأنف�ش: 158، ونفح الطيب: 1: 

361، فيها الأبيات: 1، 2. ويتيمة الدهر: 3: 
ل: احلية التي لتنفع فيها الرقية. الل�صان )�صلل(. ال�صروح: 1 - ال�صِّ

قافية القاف
- 25 -

وقال اأي�صًا:
ب�صيط

التخريج: الأبيات يف احللة ال�صرياء: 263.

لدِغِ ــّل  ــْت هـــبَّ �ــصِ َهــبَّ يف اجلــ�ــصــِم 
ــــاٍء فـــارغ ـــــ يـــــــجـــدوَن  ِريــــــاً مـــــن اإن
ــن عــيــنــهــا يف ثــــوب نـــــوٍر �ــصــابـــــغ عـــ

الــَبــثَّ والأرقــا هــذا ُمّبك ي�صكو 
ُخِلقا ال�ّصوق يل  اأّن جميَع  اأيقنَت 
من لي�س يب�صر ذاك اخلدَّ والعنقا

1 – �صفراُء َتْطُرُق يف الّزجاج فاإن �َصَرْت
فكاأّنـا ابـها  �ُصرَّ – َخِفيـْت على   2
3 – عبَث الّزمان بـج�صمها فت�صرّتْت

ه رمقـا 1 – يا ذا الذي مل يَدْع يل حبُّ
2 – لو كنَت تعلم ما �صوقي اإليك، اإذا
3 – مل ُيب�صِر احل�صَن جمموًعا على اأحٍد
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- 26 -
قال احلاجب امل�صحفي يف الرنج�ش:

طويل

التخريج: الأبيات يف البديع يف و�صف الربيع: 97.

- 27 -
وقال الجب امل�صحفي يف ال�صو�صن:

كامل

التخريج: الأبيات يف البديع يف و�صف الربيع: 32.
ال�صروح:

الواحدة عقيقة.  الف�صو�ش،  منه  يتخذ  اأحمر  – عقيق: حجر كرمي   1
الل�صان )عقق(.

يتخّلـَُق الــعــا  مع�صوق  بـــاأخـــاِق 
ــطــى واأْعــلـــــق ـــ ولــكــّنــه  بــالــّنــفــ�ــس اأَْل
وما ِخلُت اأّن النَّْور من قبُل ُينِطق
واأعبُق الــّذكــيِّ  املِ�صِك  من  لأَذكـــى 
بــَعــهــٍد يــــروُق الــّنــاظــريــن ويــوِنـــــق

الّتنميِق اأحــ�ــصــن  ــــَق  ُنِّ كــالــو�ــصــي 
ــجــيــبــه املــ�ــصــقـــــوق لـــِعـــبـــْت يــــــداه ِب
ــمــزيــق ـــ ـــــــــــا  ت َجـــــــــَزعــــا عـــلـــيـــه اأميَّ
تــعــبــْت مـــن  الــّتــ�ــصــهــيــد والــّتــاأريــق
ــوق ـــ املــعــ�ــص ـــهـــة  نـــْك ـــم  ُتـــُنـــ�ـــصِّ واإذا 
جـــاد الــغــمــاُم لــهــا بــر�ــصــِف الــّريــق
فــــيــــه  كـــــواكـــــُب جــــْوهــــر وعــقــيــق

1 – بنف�صي واأهلي طالٌع  ِخلُت  اأّنـُه
َة البي�صاَء  والتِّب منظًر 2 – حكى الف�صّ
3 – ف�صيٌح  اإذا ا�صتنطقَته  عـن زمانه
َك  اأنفا�َس الـحبيِب و اإّنـها 4 – َيُبثُّ
ـًرا تاء  ُمب�صِّ 5 – اأتانا على عهـِد ال�صِّ

1 – انظْر اإىل الأر�س الأري�س َتخاُله
بٌّ ُمدنٌف 2 – وكاأّنا ال�ّصو�صاُن �صَ
اأثوابـه قــْت  وُمــزِّ الـــوداِع  – يـوم   3
4 – والّنج�ُس الغ�ّس الّذكّي َماجر
5 – يحكي لنـا لون املحبِّ  بلونـه
6 – وكاأّن دائرة احلديقة  عنـدما
7 – فلٌك من الياقوت  ت�ْصَطُع نوره
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وقال احلاجب امل�صحفي يف الثمل من ال�صرب:

طويل

التخريج: الأبيات يف كتاب الت�صبيهات: 95.

- 29 -
وقال احلاجب امل�صحفي يف �صو�صنة:

ب�صيط

.261 التخريج: الأبيات يف احللة ال�صرياء: 2: 

- 30 -
وقال اأي�صًا:

ب�صيط

. 361 التخريج: الأبيات يف يتيمة الدهر: 3: 

ولموا ظريًفا �صاطـًرا يف طرائِقـه
ِبــَغــْيـــــر حقائقـه وكـــــم قــائــٍل قـــوًل 
َة �صاِئِقه َم�ُصوٌق  على الإعجاِب  َع�صَّ

وما لها غري طعم امل�صك  من ريِق
مع�صـوق حــجــر  عــا�ــصــق يف  ــهــا  كــاأّن

با والهوى ر�صدي وتوفيقي عّني ال�صّ
جـمعت مات�صتهي من كّل مع�صوق

يعـوا كلَّ لـذٍة 1 – عجبُت لقوٍم �صَّ
ُهْم ْمِل �َصرَّ 2 – اإذا ما �صكا بالّراِح يف الثُّ
3 – واإّنا لن�صكوها اإليها كما  �صـكا

1 – ياُربَّ �صو�صنٍة  قـد بتُّ األَثُمها
2 – م�صفّرُة الو�صط ،مبي�سٌّ جوانُبها

رفها 1 – يا مـن اأراين باأحلـاظ ي�صّ
2 – جمعت فيك غليل العا�صقني كما
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قافية الكاف
- 31 -

وقال احلاجب امل�صحفي يف تفاحة: 
طويل

.261 التخريج: الأبيات يف احللة ال�صرياء: 1: 
ال�صروح: 1 – املتفلك: امل�صتدير. الل�صان. )فلك(.

قافية الام
- 32 -
وقال احلاجب امل�صحفي يف الثيا

طويل

 ،605 - 604 259، ويف نفح الطيب: 1:  التخريج: الأبيات يف احللة ال�صرياء: 1: 
وفيه البيت الثاين: ... ليلتي والبيت الثالث: ... ُطرق ويف كتاب الت�صبيهات. 20، 

البيت الأول والثاين.

ــهــا مـــّنـــي اأحـــــــــّق واأمـــلـــُك فـــاأنـــت بـــ
ك مينٌي و ل فيها ِلذي الّلحظ َمرْتَ
املتفلِّك الّناجُم  ذاك  احل�صن  من 

ّيا كخطِّ »ل« ت جواًبا باليرُّ فخطَّ
ـــِرُق  حــّتــى ِخــلــُتـــــه عـــاد اأّول فـــاأُطــــ
العـا ُرَتــب  اإىل  اأناِف�ُصها املجَرى  

1 – لعمري واإن اأهديُت نف�صي وما حوْت
2 – ولكّنني  اأهـدي  التي  ل تـردهـا
3 – تناولُتهـا مـن غ�صنهـا وكاأّنهـا

جى؟ 1 – �صاألت ُنوَم الّليل هل ينق�صي الدُّ
2 – وكنـُت  اأرى  اأّنـي  باآخـر  ليلـة
3 – ومـا عـن هوى �صاَمْرتـها، غري اأّنني
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التخريج: البيتان يف احللة ال�صرياء: 261.
قافية امليم

- 34 -
وقال احلاجب امل�صحفي يذكر �صعرًا اأورده لإ�صماعيل بن بدر:

طويل

التخريج: الأبيات يف كتاب الت�صبيهات: 114.
- 35 -

وقال احلاجب امل�صحفي:
الطويل

الثاين  البيت  النفح  ويف   ،70  :4/1 الذخرية:  يف  الأبيات  التخريج: 
603. وفيه  البيت الثاين:... ويزداد ُخبُثه. والثالث: 1: 

- 33 -
وقال اأي�صا يف اخليال:

طويل
خياَلُه ي�صلبوين  اأن  قـــدروا  لـما 
ِمثاَله الهوى يل حيث كنُت  اأقــام 

َما؟! َيَتَندَّ اأَْن  الإْن�َصاَن  يْنَفُع  َوهْل 
ــمــا ــيــه يف احَلــــــوادث َقــيِّ وكـــْنـــت عــلَ
ما ــٍل َكـــرمٍي َتَكرَّ ولــو كــان ِمــن اأ�ــصْ

ها الّنا�ُس َ�صمَّ َيــحــَذُر  َرْمـــٍل  ــصــاِوَد  اأَ�
ها �َصمَّ غرَيك  ميَنْحَن  اأن  َتعالنَي 
هـا ُمْدلِهمَّ را  الـــذَّ �ــُصــوَد  مطاِلَعها 
كــمــهـــــا ــطــنــاَن الـــبـــاِد فــاأُ ــُق ُب ُتــَطــبَّ

1 – لئن �صلبوين �صخ�َصـه وو�صاَلـُه
2 – اإذا حجبْت عّني احلوادُث وجَهُه

َمـا ْمُت واملْغُروُر َمْن َقد َتَندَّ 1 – َتـَندَّ
يًبا ِخْلُتُه ُعوَد َكْرَمٍة 2 – َغَر�ْصُت َق�صِ
ـًة 3 – واأُكِرمُه َدهري َفَيْزَداُد ِخ�صَّ

ْيَك ِخْلَتهـا 1 – اإذا انحَدَرْت ِمْن بنِي َفكَّ
2 – وقـد َوَرَدْتني عنَك ُغـرٌّ �صـوارٌد
ّيا طاَلَعْتني وغـاَدَرْت – فخلـُت اليرُّ  3
4 – َمرا�صيُل األفاٍظ كما ان�صكَب الـحيا
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قال احلاجب امل�صحفي ي�صتعطف املن�صور بن اأبي عامر:

 ب�صيط

 .264 237، ويف احللة ال�صرياء: 1:  التخريج: الأبيات يف البيان املغرب: 2: 
.6  ،5  ،4  ،3  ،2 الأبيات 1، 

 :2 املغرب:  البيان  ويف   ،69  :4/1 الذخرية:  يف  الأبيـات  التخريج: 
265. وقال  601، ويف احللة ال�صرياء: 1:   ،407 286، ويف نفح الطيب: 1: 

اإىل امل�صحفي جماعة، وقد  ابن الأبار: »هذه الأبيات متنازعة ين�صبها 
بن  اإبراهيم  لكاتب  اأنها  الرقيق  وذكر  دراج،  ابن  اإىل  من�صوبة  وجدتها 
اأحمد  ذكرها  وقد   ،131  :1 املغرب  البيان  وانظر  الأغلب«،  بن  اأحمد 
امل�صرية.  الأجنلو  مكتبة  واحلرية.  ال�صجن  ق�صية  يف  عبدالعزيز  بن 

القاهرة. ط 1. 1990. �ش 184. بعنوان »رحمة امللوك«.
- 37 -

وقال احلاجب امل�صحفي يف رثاء اخلليفة النا�صر:
طويل

الإٍذعـــاُن والّندُم اإذ قــادين َنحوك 
القلـم عــنــدَك  نــعــاه  ِل�َصيخٍ  تــرثــِي 
اإنَّ الـُملوك اإذا ما ا�صرتِحموا َرِحمـوا

باحتكامهـا ــٌة  ــطَّ ــَت ــ�ــْص ُم ــجــائــرٌة  لـــ
ِعــظــامــهــا ــوَب  ـــ قــل اإلَّ  واأحـــداثـــهـــا 
، وهـــل مــن قــاعــِد لقيامها؟ بــهــنَّ
بفطامها؟ ــٌت  مــيِّ اإّل  الــّنــا�ــس  مـن 
بـِحمامها اأيــقــنــْت  تـــــوارى  فــلــّمــا 
ب عن اإعوالها والتدامها يد ال�صّ

1 – َهْبني اأ�صاأُت، فاأين العفـو والكـرُم؟!
ِت الأيدي اإليـه، اأمـا 2 – يا خري من ُمدَّ
خِط فا�صفـْح �صفـح مقتـدر 3 – بالغـت يَف ال�صُّ

باإمامهـا َهَفـْت  اأّيامـاً  اإنَّ  – األ   1
2 – فلم ُيوؤمل  الّدنيا ِعظام ُخطوفهـا
ْل: فهل  ِمن طالٍع  غري اآفـِل 3 – تاأمَّ
4 – وعايْن: فهل ِمن عائ�ٍس بر�صاعها
5 – كاأّن نفو�َس الّنا�س كانت بنف�ِصه
6 – فطار بها ياأ�ُس الأ�صى وتقا�صرْت
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.264 التخريج: الأبيات يف احللة ال�صرياء: 1: 
- 39 -

با�صتمال  َر  ُبـ�صِّ ملا  قال احلاجب امل�صحـفي يهـنئ اخلليفـة احلـكـم 
ِه على حمل: وافراأم ُودِّ

.237 التخريج: الأبيات يف البيان املغرب: 2: 
قافية النون

- 40 -
خفيفقال احلاجب امل�صحفي يف ال�صتاء:

التخريج: البيتان يف كتاب الت�صبيهات: 172.

- 38 -
طويلوقال اأي�صًا:

ـــــا فــمــحــْت اأيــــــــدَي  احلــــــــوادِث عــنَّ
َنـــَدفـــْت حــولــهــا الــ�ــّصــحــائــُب قطنـا

اإمامهـا عـن  ممولـة  َنــ�ــَصــٍم  اإىل 
تـمامهـا حــــدود  يف  اإلــيــهــا  و�ــصــار 
َقوامهــا مـحّل  عــن  �صبيٌل   اإلــيــه 
ــن  يف اأبــ�ــصــارهــا وِعــظــامــهـــــا تـــــمــكَّ
وا�صتامهـا تقبيلها  يف  اهلل  ر�صـا 
وقال: ادخلوا يف اأمنها و�صامها!

كـــــــرمي يـــ�ـــصـــتـــفـــيـــد عــــلــــى  كـــــــراِم
ـــــــــال عــــظـــــــــام ومــــــــــاأمــــــــــول لآمــــــــــ
فـــلـــم تـــعـــلـــْم  بـــغـــا�ـــصـــيـــة الــــّظــــام
ـــمـــام ـــّت وبــــــني �ـــصـــلـــوعـــهـــا بـــــــدُر ال

1 – طرقتنا طــوارُق الغيث َوْهنا
ــُة َو�صـٍي ُحــلَّ ــا�ــَس  الــّرّي – فــكــاأنَّ   2

ـًة �صبَّ الـخافُة  ته  تلقَّ – اإمـــاٌم   1
2 – ف�صارت اإليه يف حدود تامِه
3 – فلم ينتقْل بالّنا�س يوَم انتقالها
4 – اأَتْوه فاأعَطْوه املواثق عن هًوى
ا يطول الُهدى بها 5 – وناولهم كفًّ
6 – اأناف على الّدنيا بعنٍي  ميطٍة

لـــاأنـــــــام والـــاإمـــــــام – هــنــيــئــاً   1
مــاء – ُمــرّجــى للخافة وهـــو   2
ــيــاه 3 – اأ�ـــصـــاء عــلــى كــرميــتــه �ــصِ
بجانبيها ُي�صت�صاء  ل  ومِلْ   –  4
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- 41 -
قال احلاجب امل�صحفي:

طويل

.261 263، ويف يتيمة الدهر: 3:  التخريـج: الأبيات يف احللة ال�صرياء: 1: 
 593 255. ويف نفح الطيب: 1:  ويف مطمح الأنف�ش: 157، والبيان املغرب. 2: 

البيتان: الأول والثاين.
- 42 -

ر: وقال اأي�صًا يف ال�صِّ
�صريع

التخريج: البيتان يف كتاب الت�صبيهات: 275، واجلذوة: 188، وفيـها يف 
البيت الأول: ياذا الذي..

- 43 -
وقال اأي�صًا:

الكامل

.260 التخريج: البيتان يف احللة ال�صرياء: 1: 

ــجــوِن فــنــون وبـــني �ــصــلــوعــي لــلــ�ــصُّ
م�صون الــُفــوؤاِد  يف  عندي  َفُحبِّك 
ــه �ــصــنــيـــــن عــــذابــــي ولـــكـــنـــّي عــلــيـــ

مـــّنـــــــي تــــ�ــــصــــمــــَعــــُه  اأن  تـــــــــــــرُج  ل 
ــــــي اأُذنـــــــ يـــــجـــــِر يف  ــــم  لـــــ كـــــاأّنـــــــــــه 

اأُذُن ـــا  ـــهــــ جـــمـــيـــَع كـــــــــــــــاأّن  حــــتــــى 
فــــحــــديــــُثــــه  لـــوجـــيـــبـــهـــا  �ـــَصـــَكـــــــن

1 – ِلَعْيَنْيــِك يف َقْلبي َعلّي ُعيوُن
ا يف يد الهوى لًَقً 2 – َلِئْن كان ِج�صمي ُمْ
3 – ن�صيبي مـن الّدنيا هـواك، واإّنـه

ُه ــرَّ ـــ 1 – قـــــــْل لـــلـــذي اأودعــــنــــي �ــص
قــطُّ على فكرتي اأُجــــِرِه  – لـم   2

لوُع هـوًى 1 – اإْن فاَه اأُ�صرَبِت ال�صّ
بـه لوع  ال�صّ كلَف  ُتنكروا  ل   –  2



فورار امحمد بن خلضر
20

13
بر 

فم
نو

 - 
هـ

14
35

م 
حر

 م
، 3

5 
دد

لع
ا

55

جـــــذور

الهوام�س

)1(  ابن اخلطيب )776هـ(. اأعمال الأعالم. حتقيق ليفي بروفن�صال. دار املك�صوف. لبنان. 
ط 2. 1956. �ش 29.

)2(  ابن اخلطيب. امل�صدر نف�صه. 396.
)3(  ابن اخلطيب. امل�صدر نف�صه. 29.

املعهد  ن�صر  �صامليتا.  حتقيق  املقتب�ش.  )469هـ(.  الفرطبي  مروان  اأبو  حيان،  ابن    )4(
الإ�صباين العربي للثقافة. مدريد. 1979. ج 5. �ش 241.

)5(  الرمادي، يو�صف بن هارون ) ـ 403 هـ (. �صعره. جمع ماهر زهري جرار. املوؤ�ص�صة 
العربية للدرا�صات والن�صر. بريوت. ط 1. 1980. �ش 11.

دار  بروفن�صال.  وليفي  كولن  �ش.  ح.  حتقيق  املغرب.  البيان  )695هـ(.  عذارى  ابن    )6(
الثقافة. بريوت. ط 4. 1983. ج 2، �ش 240.

)7(  املقري )1049هـ(. نفح الطيب. حتقيق اإح�صان عبا�ش. دار �صادر. بريوت. 19686. 
ج 1، �ش 368.

)8(  انظر تفا�صيل ذلك: فورار احممد .ال�صعر الأندل�صي يف ظل الدولة العامرية ، درا�صة 
مو�صوعية وفنية. دار الهدى. عني مليلة. اجلزائر. 2009. �ش 53-17.

للتاليف  امل�صرية  الدار  الأندل�ش.  ولة  ذكر  يف  املقتب�ش  جذوة  )488هـ(.  احلميدي    )9(
والرتجمة. 1966. �ش 111.

 ،2 ج  القاهرة.  عنان.  عبداهلل  اأخبار غرناطة. حتقيق  الإحاطة يف  ابن اخلطيب.    )10(
�ش106.

)11(  املراك�صي، عبدالواحد )647هـ(. املعجب يف تلخي�ش اأخبار املغرب. حتقيق حممد 
�صعيد العريان. القاهرة. 1960. �ش 83.

)12(  انظر: الذخرية )542هـ( لبن ب�صام. حتقيق اإح�صان عبا�ش. الدار العربية للكتاب. 
 ،584–582 ليبياـ  تون�ش. ط 1. 1979. ق 4، م 1، �ش 14-26، نفح الطيب للمقري. 1: 

.81–79  :3

.153 )13(  املقري. امل�صدر نف�صه. 1: 
رجال  تاريخ  يف  امللتم�ش  بغية  )599هـ(.  ال�صبي   ،187 املقتب�ش.  جذوة  احلميدي.    )14(
اأهل الأندل�ش. دار الكتاب العربي القاهرة. 1967. �ش 257، ابن ب�صام. الذخرية. 
529هـ(.   ( بن خاقان  الفتح   ،254  ،267  :2 املغرب.  البيان  ابن عذارى.   ،58:4/1
مطمح الأنف�ش. حتقيق حممد علي �صوابكة. موؤ�ص�صة الر�صالة. بريوت. ط 1. 1983. 



ما تبقى من شعر احلاجب املصحفي األندلسي

20
13

بر 
فم

نو
 - 

هـ
14

35
م 

حر
 م

، 3
5 

دد
لع

ا

56

جـــــذور

�ش 153، ابن الأبار )658هـ(. احللة ال�صرياء. حتقيق ح�صني موؤن�ش. ال�صركة العربية 
)685هـ(.  �صعيد  ابن   ،257 �ش   ،6 ج   .1963  .1 ط  القاهرة.  والن�صر.  للطباعة 
 .1978  .3 ط  م�صر.  املعارف.  دار  �صيف.  �صوقي  حتقيق  املغرب.  حلى  يف  املغرب 
الرتاث  اإحياء  جلنة  املتعايل.  عبد  النعمان  حتقيق  املربزين  ورايات  �ش200،  ج1، 
الإ�صالمي. القاهرة. 1973. �ش 69، املراك�صي. املعجب. 62، ابن اخلطيب. اأعمال 
402، 591، الزركلي، خري الدين. الأعالم. دار  الأعالم. 60، املقري. نفح الطيب. 1: 

العلم للماليني. بريوت. ط 5. 1980. ج 2، �ش 119.
)15(  جذوة املقتب�ش. 188. بغية امللتم�ش. 257.

)16(  امل�صادر نف�صها ونف�ش ال�صفحات.
والرتجمة  للتاأليف  امل�صرية  الدار  الأندل�ش.  علماء  تاريخ  )403هـ(.  الفر�صي  ابن    )17(

والن�صر. 1966. �ش 305.
.257 )18(  احللة ال�صرياء. 1: 

)19(  تاريخ علماء الأندل�ش. 305.
)20(  امل�صدر نف�صه. 305.

.254 )21  البيان املغرب. 2: 
.153 )22(  املقري. نفح الطيب. 1: 

)23(  هو اإ�صماعيل بن الفا�صم اأبو علي القايل اللغوي. ولد �صنة ثمانني وثالثمائة، ورحل 
اإىل بغداد �صنة ثالثني وثالثمائة، وخرج منها اإىل الأندل�ش التي بلغها �صنة ثالثني 
زمانه  اأهل  اأحفظ  كان  وثالثمائة.  وخم�صيت  �صت  �صنة  بالأندل�ش  وتفي  وثالثمائة، 
الزبيدي )367هـ(.  ترجمته:  انظر  له.  واأحفظهم  اجلاهلي،  لل�صعر  واأرواهم  للغة، 

طبقات النحويني واللغويني. 185-188، احلميدي. جذوة املقتب�ش
.75 )24(  املقري. امل�صدر نف�صه. 3: 

)26،25(  احلميدي. جذوة املقتب�ش. 165.
اللغة  اأهل  من  كان  القوطية.  بابن  يعرف  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  حممد  يكر  اأيو    )27(
367هـ. انظر ترجمته:  والأدب، ومن حفاظ احلديث والأخبار والنوادر. تويف �صنة 
76، احلميدي. جذوة املقتب�ش. 75، ال�صبي.  ابن الفر�صي. تاريخ علماء الأندل�ش. 1: 
198، الثعالبي )429هـ(.  بغية املقتب�ش. 112، ال�صيوطي )911هـ(. بغية الوعاة. 1: 

.84 يتيمة الدهر. 2: 
.73 )28(  املقري. نفح الطيب. 3: 

اأبو بكر حممد بن احل�صن الزبيدي الأندل�صي. �صاحب كتاب طبقات النحويني  )29(  هو 



فورار امحمد بن خلضر
20

13
بر 

فم
نو

 - 
هـ

14
35

م 
حر

 م
، 3

5 
دد

لع
ا

57

جـــــذور

واللغويني. قال ابن الفر�صي: »كان واحد ع�صره يف علم النحو وحفظ اللغة«. تويف 
 ،46 املقتب�ش.  انظر: احلميدي. جذوة   .89  :1 الأندل�ش.  علماء  تاريخ  379هـ.  �صنة 

.80 84، الثعالبي. يتيمة الدهر. 2:  ال�صيوطي. بغية الوعاة. 1: 
)30(  البري حبيب مطلق. احلركة اللغوية يف الأندل�ش من الفتح حت ع�صر ملوك الطوائف. 
تاريخ  املقتب�ش يف  ابن حيان.  نقاًل عن   126 �ش   .1967 بريوت.  الع�صرية.  املكتبة 

رجال الأندل�ش. خمطوط مدريد. الورقة. 80.
)31(  جذوة املقتب�ش. 187.

.259 )32(  ابن الأبار. احللة ال�صرياء. 1: 
)33(  مطمح الأنف�ش. 157.

.119 )34(  الأعالم. 2: 
.257 )35(  ابن الأبار. احللة ال�صرياء. 1: 

بر  من  بجاية  القبلة  من  ُت�صامتها  الزقاقي  البحر  يف  جزيرة  هي  ميورقة:  جزيرة    )36(
الغرب  ومن  مرنقة،  جزيرتيها  اإحدى  ال�صرق  ومن  بر�صلونة.  اجلوف  ومن  العدوة، 
جزيرة ياب�صة. فتحها امل�صلمون �صنة ت�صعني ومائتني. انظر: احلمريي، حممد عبد 
املنعم )727هـ(. الرو�ش املعطار يف خرب الأقطار. حتقيق اإح�صان عبا�ش. دار القلم 

للطباعة. بريوت. 1975. �ش 567.
.257 )37(  ابن الأبار. احللة ال�صرياء. 1: 

.254 )38(  ابن عذارى. البيان املغرب. 2: 
.261 –  260 )39(  ابن عذارى. امل�صدر نف�صه . 2: 

.254 )40(  ابن عذارى. امل�صدر نف�صه. 2: 
62، ابن اخلطيب.  261، ابن ب�صام. الذخرية. 4/1:  )41(  ابن عذارى. امل�صدر نف�صه. 2: 

اأعمال الأعالم. 68.
)42(  ابن خاقان. مطمح الأنف�ش. 161.
)43(  ابن خاقان. امل�صدر نف�صه. 162.

)44(  ابن ب�صام. الذخرية. 4/1: 59.
.59 )45(  ابن ب�صام. امل�صدر نف�صه. 4/1: 

.252  ،249 )46(  ابن عذارى. البيان املغرب. 2: 
.253 )47(  ابن عذارى. امل�صدر نف�صه. 2: 
.253 )48(  ابن عذارى. امل�صدر بف�صه. 2: 



ما تبقى من شعر احلاجب املصحفي األندلسي

20
13

بر 
فم

نو
 - 

هـ
14

35
م 

حر
 م

، 3
5 

دد
لع

ا

58

جـــــذور

.60 )49(  ابن ب�صام. الذخرية. 4/1: 
.268 ـ   267 65، ابن عذارى. البيان املغرب. 2:  )50(  ابن ب�صام. امل�صدر نف�صه. 4/1: 

.259 66، ابن الأبار. احللة ال�صرياء. 1:  )51(  ابن ب�صام. امل�صدر نف�صه. 4/1: 
.66 )54.53،52(  ابن ب�صام، امل�صدر نف�صه. 4/1: 

.286 )55(  ابن عذارى. البيان املغرب. 2: 

.286 )56(  ابن عذارى. امل�صدر نف�صه. 2: 
.602 )57(  املقري. نفح الطيب. 1: 

.603  ،601 )59،58(  املقري. امل�صدر نف�صه. 1: 
.66 )60(  ابن ب�صام . الذخرية. 4/1: 

اأدب  اأديب، عامل �صاعر من بيت  اأبو عامر الوزير،  )60(  حممد بن عبد اهلل بن م�صلمة، 
قال احلميدي: ذكر  الراح«،  بو�صف  الرتياح  »كتاب  �صماه  كتابا  األف  وقد  وريا�صة. 
 ،65 املقتب�ش.  جذوة  انظر:  والنواوير.  والب�صاتني،  الريا�ش،  ويف  الراح،  يف  ماقيل 

ال�صبي. بغية امللتم�ش. 91-90.
يف  ب�صام  ابن  اأورده  هنا  الوارد  واخلرب   .160 الأنف�ش.  مطمح  خاقان.  بن  الفتح    )62(
– 67. وقد اختلف يف عر�ش مادته عن املطمح، انظر: املقري   66  :4/1 الذخرية. 

.90 يف نفح الطيب. 3: 
)63(  جذوة املقتب�ش. 187.

)64(  بغية امللتب�ش. 257.
.259 )65(  احللة ال�صرياء. 1: 
.254 )66(  البيان املغرب. 2: 

)67(  احلمريي، اأبو الوليد )440هـ(. البديع يف و�صف الربيع. حتقيق هرني بري�ش. املطبعة 
القت�صادية. الرباط. �ش 97.

)68(  احلمريي. امل�صدر نف�صه. 33-32.



قديرة سليم
20

13
بر 

فم
نو

 - 
هـ

14
35

م 
حر

 م
، 3

5 
دد

لع
ا

59

جـــــذور

�شذور »احلكمة«

يف �شعر الإمام ال�شافعي رحمه الله

قديرة �سليم)*(

املقدمـــــــة:
ومل  الرثى،  حتت  اإىل  املمتدة  باأ�صولها  اإال  تتفرع  مل  ال�صجرة  اإنَّ 
َتِمُل  تت�صعب اإال بفروعها املخ�صرة بقطر الندى، واالأمواج مل تتدفق اإال حَتْ
اأنواعًا من اللوؤلوؤ واملرجان، ومل تنزل املع�صرات ماًء ثجاجًا  اتها  يف َطيَّ
اإال لُتْخِرَج به االأر�ُض حبًا ونباتًا وجناٍت األفافًا، ومل ينفع الكالم منظومًا 
ال�صاعر  ا  اأمَّ احل�صنة.  واملوعظة  احلكمة  منه  تتناثر  اأن  اإال  منثورًا  اأو 
واالأديب َفَلْم ُيَتَلقَّ اإنتاُجُه بالقبول ومل يتهافت عليه املتلقي اإال اأن تتقاطر 
اإليها القلوب وتثري  منه االأمطار الغزيرة من العلم واحلكمة التي تهوي 
العواطف جمرًا اإليها اأذيالها، اأو اأْن ياأتي بكنز ال يفنى على االإنفاق، اأو 
ولذة ال ت�صرم  وُحلٍَّة ال تخلق جدتها،  باالإمالق،  لها  بذخرية ال ي�صرب 

مدتها.
هذا ال�صاعر الفذ هو االإمام ال�صافعي رحمه اهلل)1(؛ �صعره كله بديع 
�صيل من  كاأنه  االأ�صلوب،  و�صهل  اللفظ  ديباجه، �صقيل  املعنى مع ح�صن 
واملمعن يف  قًا معنى،  وُمتعمِّ �صكاًل  دًا  وَّ جُمَ االأ�صماع،  اإىل  ينحدر  احلكمة 

)*(  أستاذة مساعدة في كلية اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية العالمية - إسالم آباد - باكستان.
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وغلبة  لها،  املو�صوعة  معانيها  يف  االألفاظ  ا�صتعمال  جودة  يجد  �صعره 
ا�صتعمال االألفاظ اجلزلة والق�صد يف ا�صتعمال املجاز، ومتانة االأ�صلوب 
بح�صن اإيراد املعنى اإىل النف�ض من اأقرب الطرق اإليها، واأطرفها لديها 

وقلة االإ�صهاب اإال اإذا دعت احلال.
هذه هي احلكمة التي نق�صد الو�صول اإليها اأثناء درا�صة �صعر االإمام 
باالحتكاك  نقوم  اأن  قبل  ولكن  وتعاىل،  �صبحانه  اهلل  بعون  ال�صافعي 
االإ�صالمية  بالثقافة  املت�صعبة  ب�صخ�صيته  رَّ  َنُ اأْن  البد  ب�صعره  املبا�صر 

العاطرة للتمكن من الو�صول اإىل اخلفايا من �صذور احلكمة.
ملحة موجزة عن حياة الإمام ال�شافعي:

هو حممد بن اإدري�ض بن العبا�ض املعروف باالإمام ال�صافعي)2(. ولد 
يف غزة �صنة مائة وخم�صني للهجرة. مات اأبوه وهو �صغري فانتقلت به اأمه 
اإىل مكة، تربى وترعرع يتيمًا، وفقريًا)3(. وهذه الن�صاأة مع الن�صب الرفيع 
جتعل النا�صئ ين�صاأ على خلق كرمي وم�صلك قومي، ظهر ذكاوؤه واأملعيته، 
�صيوخ  على  واحلديث  الفقه  تلقى  النبوية.  واالأحاديث  القراآن  فحفظ 
و�صيوخ  املعتزلة،  بع�ض  منهم  مناهجهم،  وتخالفت  اأماكنهم  تباعدت 
من مكة واملدينة واليمن والعراق)4(. و�صمع باإمام املدينة املنورة االإمام 
ِق  مالك والزمه وحفظ املوطاأ كاماًل. فقال له االإمام مالك: »يا حممد اتَّ
ـه �صيكون لك �صاأن من ال�صاأن. اإنَّ اهلل تعاىل  اهلل واجتنب املعا�صي، فاإنَّ
األقى على قلبك نورًا فال تطفئه باملع�صية«. ومع مالزمته ملالك كان يقوم 

برحالت اإىل البالد االإ�صالمية.
اآتى اهلل ال�صافعيَّ حظًا من املواهب جعله يف الذروة االأوىل من قادة 
الكليات  بل  فقط،  اجلزئيات  يدر�ض  مل  املدرك،  قوي  كان  فقد  الفكر، 
 َ َبنيَّ التعبري  البيان، وا�صح  بليَغ  الل�صان،  العامة. كان ف�صيَح  والنظرات 

االإلقاء)5(.
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درا�شاته وخرباته العلمية:
هذيل  اإىل  رحل  والرحلة)6(،  النجعة  كثري  ال�صافعي  االإمام  كان 
وعاداتهم  العرب  ببالد  خربة  فاأفاد  �صنني،  ع�صر  بلغتها  َح  َفَتَف�صَّ
وطبائعهم وهم الذين نزل القراآن فيهم، ومن عاداتهم ما يف�صر بع�ض 
والعراق  اليمن  �صطر  ميم  والفقه،  احلديث  طلب  يف  رحل  كما  فيه،  ما 
فم�صر. ويف هذه الرحالت علم ما هي عليه معامالت النا�ض وعاداتهم؛ 
احل�ض  وترهف  الذهن  وتفتق  واخلربة،  املادة  تعطي  االأ�صفار  اأن  ذلك 

وتنمي املدارك)7(.
عا�ض ال�صافعيَّ يف الع�صر العبا�صي الذي �صهد اإحياء العلوم، ونه�صة 
الفكر االإ�صالمي واالقتبا�ض من فل�صفة اليونان واآداب الفر�ض وعلم الهند. 
العرب من فر�ض، وروم،  بتمازج عنا�صر خمتلفة مع  الع�صر  متيز هذا 
وهنود، ونبط)8(، فقامت اأحداث عملت على تو�صيع عقلية الفقهاء اإىل 
ا�صتخراج امل�صائل. كما ن�صطت حركة الرتجمة مما كان له اأثر يف الفقه 
ال�صعوبية، والزندقة. ممن  االإ�صالمي، ويف االآداب، والعلوم، اإىل جانب 
بثوا العقائد الفا�صدة بحجج مموهة، فت�صدى العلماء للرد عليهم)9( الأن 
ع�صر الدولة العبا�صية هو ع�صر االإ�صالم الذهبي الذي بلغ فيه امل�صلمون 
فيه  اأثمرت  بعد،  من  وال  قبل  من  يبلغوه  مل  ما  وال�صلطان  العمران  من 
الفنون االإ�صالمية)10(، وزهت االآداب العربية، ونقلت العلوم االأجنبية، 
ون�صج العقل العربي فوجد �صبياًل اإىل البحث، وجمااًل اإىل التفكري، ويف 
هذا الع�صر اأخذت العلوم تتميز وتدون يف جميع املجاالت من التف�صري، 
واحلديث، والفقه. ُجمع فقهاء املدينة فتاوى عبداهلل بن عمر وال�صيدة 
عائ�صة، وعبداهلل بن عبا�ض، وا�صتنبطوا وفّرعوا، وجمع العراقيون فتاوى 
عبداهلل بن م�صعود وق�صايا علي وفتاواه، وق�صايا �صريح. يف جمال االأدب 
اأخذ العلماء يدونون ما ي�صمعون بعد التحقيق والتدقيق، اأولهم اجلاحظ، 
وا�صتوعب اأطرافه بكتابيه »البيان والتبيني«، و»احليوان«، ثم تتابع العلماء 
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بعده على الت�صنيف فيه، كاملربد �صاحب »الكامل«، وابن قتيبة �صاحب 
»اأدب الكاتب«، وابن عبد ربه �صاحب »العقد الفريد«، واأبي علي القايل 
�صاحب »االأمايل«، واأبي الفرج االأ�صفهاين �صاحب »االأغاين«. هوؤالء هم 
ا االإمام ال�صافعي  رجال االأدب ومراجعه، وكتبهم هي موارده وم�صارعه. اأمَّ
للهند، وفار�ض، واليونان يف  ْت يف ع�صره احل�صارات القدمية  التفَّ فقد 
�صقع واحد حتت ظل الدين اجلديد، ثم املزج بني تلك احل�صارات فكان 
ع�صر اخل�صب العقلي)11(، و�صع فيه املحدثون مقايي�ض لتميز ال�صحيح 
يف املروي عن الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم، وملعرفة الثقات من الرجال، 
اأْن يكون حجة يف الدين،  واإخراج ال�صاذ من املرويات، وتبيني ما ي�صح 
واجته تفكري الفقهاء يف مناظراتهم اإىل و�صع مقايي�ض اال�صتدالل الفقهي 

واأ�صول اال�صتنباط.
ويف تلك البيئة قر�ض االإمام ال�صافعي هذه االأبيات اململوءة باحلكمة 
املو�صوعات  يف  االآخرين  ال�صعراء  عن  تختلف  التي  احل�صنة  واملوعظة 
غم ِمْن ان�صغاله با�صتخراج  واملعاين، فربز علو �صاأنه يف هذا املجال على الرَّ

امل�صائل الفقهية وا�صتـنباطها، بل و�صع اأ�صول الفقه وقوانينه)12(.
َح بالعربية  خرج ال�صافعيُّ يف �صبابه اإىل البادية، ولزم هذياًل وَتَف�صَّ
هذياًل  فالزمت  مكة  من  »خرجت  يقول:  فهو  الُعجمة)13(،  عن  ليبتعد 
فلما   )...( العرب  اأف�صح  وكانت  طبعها،  واآخذ  كالمها  اأتعلم  بالبادية 
وقال  واالأخبار«،  االآداب  واأذكر  االأ�صعار  اأن�صد  جعلت  مكة  اإىل  رجعت 
له  يقال  قري�ض  من  فتى  على  هذيل  اأ�صعار  »�صححت  عنه:  االأ�صمعي 

حممد بن اإدري�ض«.
الدهر،  يف  وهي  حكمية،  �صعره  يف  تناولها  التي  املو�صوعات  واأهم 
واالأدب  الن�صاء  ويف  وتقلباتها،  احلياة  ويف  اخلالن،  ويف  الزمان  وذم 
واالأخالق، ويف العلم، والعقل، والعمل، والزهد، ويف احلنني اإىل االأوطان، 
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نتناول  اأن  وقبل  ذلك)14(.  وغري  واالآخرة،  واملوت  الدينية،  واالبتهاالت 
اأْن  البد  احلكمة  مواطن  عن  فيها  والبحث  للدرا�صة  ال�صافعي  اأ�صعار 
ال�صحيح  الفهم  اإدراك  ي�صاعدنا على  الذي  َف على معنى احلكمة  نتعرَّ

لتلك االأبيات.
مفهوم احلكمة:

اأنف الفر�ض  احلكمة: بفتح »ح« و»ك« حديدة يف اللجام تكون على 
بفم  تاأخذ  احلكمة  كانت  وملا  راكبه)15(،  خمالفة  من  متنعه  وحنكه 
الدابة، وكان احلنك مت�صاًل بالراأ�ض، جعلها متنع ما هو يف راأ�صه كما 
باأف�صل  االأ�صياء  اأف�صل  معرفة  هي  وا�صطالحًا  الدابة.  احلكمة  متنع 
احلكيم،  ويتقنها:  ال�صناعات  دقائق  يح�صن  ملن  ويقال  العلوم)16(، 
يف  تعاىل  وقال  احلكمة،  و�صاحب  العامل  واحلكيم  العلم،  ِمن  واحلكمُة 
ْكَم �شبيًّا} ]مرمي: 29[، اأي  يحيى بن زكريا عليه ال�صالم: {واآَتْيَناه احْلُ
علمًا وفقهًا)17(. ويف احلديث النبوي ال�صريف: »اإّن من ال�صعر حلكمة«، 
عنهما.  وينهي  وال�صفه  اجلهل  من  مينع  نافعًا  كالمًا  ال�صعر  يف  اإنَّ  اأي: 
ولقد  املتقن)18(.  واحلكيم:  عادل،  رجل  واحلكيم:  العدل،  واحلكمة: 
فقد جاءت  متعددة،  موا�صع  الكرمي يف  القراآن  كلمة احلكمة يف  وردت 
�صفة هلل، وعنوانًا للوحي املنزل من اهلل، و�صفًة لالإن�صان، واأ�صلوبًا للعمل. 
واختلف اللغويون واملف�ّصرون يف تف�صري احلكمة، حيث مال بع�صهم اإىل 
ولهذا  مبقت�صاها،  والعمل  االأ�صياء  بحقائق  العلم  احلكمة:  معنى  اأّن 
انق�صمت اإىل علمية وعملية)19(، ويقال: هي هيئة القوة العقلية والعلمية، 
كما وردت يف �صورة البقرة: {َربََّنا َواْبَعْث ِفِهْم ر�ُشْوًل ِمْنُهْم َيْتُلو َعلَْيِهْم 
ِكْيم}  احْلَ اْلَعِزيُز  اأْنَت  اإنََّك  يِهْم  َوُيَزكِّ ْكَمَة  َواحْلِ اْلِكَتاَب  َوُيَعلُِّمُهُم  اآَياِتَك 

]البقرة: 129[.
املعرفة  اأن�ض بن مالك: هي  ة، كما قال قتادة، وعن  ال�صنَّ قيل: هي 
بالدين والفقه يف التاأويل، بينما روى ابن زيد احلكمة: العلم باالأحكام 
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التي ال ُيْدَرك علمها اإال من قبل الر�صل، وقيل: احلكمة �صيء يجعله اهلل 
يف القلب فينوره به كما ينور الب�صر، فيدرك املب�صر. وقيل: هي مواعظ 
القراآن وحرامه وحالله)20(. وجاء يف »تهافت التهافت«: احلكيم املدبر 
الذي يحكم ال�صنع ويح�صن التدبري، فعلى هذا يكون من �صفات الفعل 
ويكون مبعنى العلم، فيكون من �صفات الذات الطبيعيات. وقيل احلكمة: 
ا�صتكمال النف�ض االإن�صانية بت�صور االأمور والت�صديق باحلقائق النظرية 
اأْن  علينا  التي  النظرية  باالأمور  املتعلقة  واحلكمة  قدر،  على  والعملية 
نعلمها ولي�ض علينا اأْن نعملها ت�صمى حكمة نظرية)21(. واحلكمة املتعلقة 
اأن نعلمها ونعملها ت�صمى حكمة عملية، وكل  التي علينا  العملية  باالأمور 
واحدة من احلكمتني تنح�صر يف اأق�صام ثالثة: فاأق�صام احلكمة العملية: 
حكمة مدنية، وحكمة منزلية، وحكمة خلقية، ومبداأ هذه الثالثة م�صتفاد 
االإلهية  بال�صريعة  ت�صتبني  حدودها  وكماالت  االإلهية  ال�صريعة  جهة  من 
القوانني  مبعرفة  الب�صر  من  النظرية  القوة  ذلك  بعد  فيها  وتت�صرف 
املدنية  واحلكمة  اجلزئيات،  يف  القوانني  تلك  با�صتعمال  منهم  العملية 
النا�ض  اأ�صخا�ض  بني  فيها  تقع  التي  امل�صاركة  كيفية  تعلم  اأن  فائدتها 
ليتعاونوا على م�صالح االأبدان وم�صالح بقاء نوع االإن�صان)22(، واحلكمة 
منزل  اأهل  بني  تكون  اأن  ينبغي  التي  امل�صاركة  تعلم  اأن  فائدتها  املنزلية 
ففائدتها  اخللقية  احلكمة  ا  واأمَّ املنزلية.  امل�صلحة  به  لتنتظم  واحد 
الرذائل  وتعلم  النف�ض،  بها  لُتزّكى  اقتنائها،  وكيفية  الف�صائل  تعلم  اأن 
ا مبادئ االأق�صام التي تتعلق  وكيفية توقيها لتتطهر عنها النف�ض)23(. واأمَّ
�صبيل  على  االإلهية  امللة  اأرباب  من  م�صتفادة  فهي  النظرية  بالفل�صفة 
�صبيل  على  العقلية  والقوة  بالكمال  حت�صيلها  على  والت�صرف  التنبيه 
يف  االإ�صابة  هي:  اللغويون  حددها  التي  احلكمة  ومعاين  احلجة)24(. 
القول والفعل، ومعرفة اأف�صل االأ�صياء باأف�صل العلوم، اأو هي العقل والعلم 
والفهم، وامل�صلحة والفل�صفة، واملوعظة، اأو املعرفة بالدين والفهم فيه، 
والنبوة والفقه، اأو هي العلم الذي تعظم منفعته وجتل فائدته)25(. واإنا 
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قيل للعلم: احلكمة؛ الأنه ميتنع به عن القبيح ملا فيه الدعاء اإىل احل�صن 
اأبدًا عن ال�صواب وال�صداد،  والزجر عن القبيح؛ فاإنَّ احلكمة ال تخرج 
وو�صع ال�صيء مو�صعه قواًل وعماًل. فاحلكيم هو الذي يحكم ال�صيء وياأتي 
به على مقت�صى العقل الواقع ال بح�صب امليول والرغبات، وال ي�صتعجل عنه 
قبل اأوانه اأو مي�صك عنه يف زمانه، اأو ينحرف به عن حدوده وقيوده. واأما 
التعريفات التي قدمها فال�صفة االإ�صالم للحكمة ال تختلف يف جوهرها 
عما �صبق ذكره، فهي عند الكندي والفارابي وابن �صينا: »علم االأ�صياء 
اإ�صابة  علمه  يف  الفيل�صوف  غر�ض  الأنَّ  االإن�صان؛  طاقة  بقدر  بحقائقها 
ا ابن ر�صد فهو يرى ابتداء يف كتابه  احلق، ويف عمله العمل باحلق«، اأمَّ
»ف�صل املقال« اأن احلكمة اأو الفل�صفة لو تعمقنا معناها فهي لي�صت �صيئًا 
اأكرث من النظر يف املوجودات، من حيث داللتها على ال�صانع، اأعني من 
ا تدل على ال�صانع مبعرفة  جهة ما هي م�صنوعات، فاإنَّ املوجودات اإنَّ
بال�صانع  املعرفة  كانت  اأمت  ب�صنعتها  املعرفة  كانت  كلَّما  واأنَّه  �صنعها، 
الو�صول  النهاية هي  الفل�صفة يف  اأنَّ غاية  اإىل  اأمت«. وهذا توجيه وا�صح 
للدين عمومًا،  اأدري هل توجد  الكون، وال  لهذا  اإىل حقيقة وجود خالق 

ولالإ�صالم خ�صو�صًا، غاية اأجل واأ�صمى من ذلك)26(.

�شعر الإمام ال�شافعي واحلكمة:
ون االأ�صياء،  االإمام ال�صافعي - رحمه اهلل - من ال�صعراء الذين ال َيُعدُّ
وال يح�صونها �صكاًل ولونًا، بل ي�صعرون بجوهر االأ�صياء بكل الدقة والغاية، 
االأ�صياء،  اأعماق  يتغلغل يف  واملنال. فهو  واملرمى  االأهداف  اإىل  وي�صلون 
ويذيع بواطنها واأ�صرارها، ويك�صف للقارئ لب االأ�صياء و�صلتها باحلياة 
لر�صم  م�صبهًا  وم�صاعره  اأحا�صي�صه  القارئ  اإىل  ينقل  ال  فهو  وباملجتمع، 
االأ�صكال واالألوان الظاهرة، بل ينقل ال�صعور بهذه االأ�صكال واالألوان من 
قلب اإىل قلب ومن نف�ض اإىل نف�ض باالإح�صا�ض القوي بالكون وم�صاهدته، 
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ومل يكتف بالتزام هذا الكون املادي احل�صي، بل يتجاوز اإىل العامل الروحي 
املادية من قالب  وتنقلب احلياة  وال�صرور،  الكيف  امللكوتي م�صتغرقًا يف 
املادة اإىل العامل امللكوتي حتى ت�صري فيه الروح وتتمتع باجلمال، وتتطلع 
. وقد ميتاز �صعره  اإىل قدا�صة املكان، واأ�صراره الروحية داخليًا وخارجيًاَ
واآمالها  واآالمها  الب�صرية  وت�صوير حمن  االإح�صا�ض  ال�صدق يف  بف�صيلة 
يعالج  فهو  والنف�ض،  القلب  وحديث  الفوؤاد،  جنوى  هو  كاأنَّه  وخماوفها 
املو�صوعات التي تت�صلل لواذًا من ظواهر االأ�صياء اإىل بواطنها، م�صتغرقًا 
من  القيمة  الدرر  م�صتخرجًا  واحلياة،  املوت  فل�صفة  يف  العميق  التفكري 
التي  واالأبيات  وجوانبها،  احلياة  من  النواحي  بجميع  املحيطة  احلكمة 
اخرتناها للبحث والدرا�صة متثل احلكمة البالغة التي نبتغي، وحتت�صن 
جميع املفاهيم التي تقت�صيها كلمة احلكمة من: العلم، والعقل، والفهم، 
وامل�صلحة، واملوعظة، والفل�صفة، والفقه، واملعرفة بالدين، والنبوة، وغري 

ذلك، كما �صبق الذكر.
تالئم  التي  البالغية  االأدوات  با�صتخدام  اأ�صلوبه  ال�صافعي  ويجّمل 
املو�صوع لالكت�صاف من مغلقات املعاين واملرادفات، ولالإيقاع من التاأثري 
واال�صتعارات،  الت�صبيهات  مثل:  من  واالأذهان  القلوب  يف  البالغ  القوي 
�صعره  درا�صة  اإىل  ناأتي  واالآن  واملقابلة، وغري ذلك.  والطباق  والكنايات 

لكي نتعرف على روعته وجماله وحكمته.
ونبداأ باأبياته يف اأهمية العلم، حيث يتفنن ال�صاعر يف بيان اأهداف 
العناوين  حتت  ال�صامية  ومكانته  و�صرفه  واأهميته،  واأغرا�صه،  العلم، 

املختلفة. فهو يقول يف �صرف العلم)27(:
واحذر يفوتك فخر ذاك املغر�س
ملب�س اأو  مــطــعــم  يف  هــمــه  مـــن 
مــكــتــ�ــشــي اأو  عــــاريــــاً  حــالــتــيــه  يف 

فافتخر فخر  كــل  مغر�س  العلم 
واعـــلـــم بــــــاأنَّ الــعــلــم لــيــ�ــس يــنــالــه
الـــــذي يــعــنــى به اأخـــــو الــعــلــم  اإل 
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يف هذه االأبيات يعرب ال�صاعر عن اأهمية العلم وف�صله وكماله، متفننًا 
يف اأ�صلوبه باملح�صنات اللفظية واملعنوية التي تالئم الفكرة واحلكمة، حيث 
وملعانه،  تطريزه  اإىل  ق�صيبة؛  حلة  اإىل جانبني من  ترمز  »مغر�ض«  كلمة 
متّزقه وتفّتقه، مكتنفًة لونني من امل�صرية؛ متعة امل�صتهلك و�صروره وم�صقة 
الفالح وجهده، كما نرى باأنَّ ال�صطر االأول من البيت يطاير القارئ فوق 
احلقول الوا�صعة، املغطاة بالنبات الذهبية املثقلة ب�صنابلها وبريحانها، 
واحلدائق اخل�صراء ذوات االأثمار املتلذذة بقطوفها، ويدفع القارئ اإىل 
تناف�صًا  و�صرورًا حتى يجول بني احلدائق وممراتها  عامل اخليال بهجًة 
وتكاثرًا، املحت�صن اأ�صلوب االإيجاز الذي يتفا�صل فيه البلغاء لكونه بابًا 
يف  املعاين  من  كثريًا  يكتنف  الذي  العربية،  الف�صاحة  اأبواب  من  هامًا 
طي الكلمة الواحدة، اأو الكلمات القليلة دون ف�صاد املعاين، ففجاأة ينبهه 
مفتحًا  كد،  غري  من  العلى  طلب  على  معاتبًا  البيت  من  الثاين  ال�صطر 
وكناتها،  من  الطري  خروج  قبل  بيته  من  املغتدي  الفالح  باب  اأمامه 
ب�صكة  االأر�ض  �صدر  الفالح  فيها  ي�صق  التي  املزرعة  اإىل  به  ويت�صاير 
احلديد من املحراث االآيل يف �صدة احلر والقر، ثم ي�صوي االأر�ض حتى 
ت�صتعد للبذور، وي�صتخرج القارئ من عامل اخليال اإىل العامل احلقيقي 
اأ�صلوب  ال�صاعر  ي�صتخدم  العمل،  اال�صتغراق يف  بعد  قواعده  ُيرفع  الذي 
اال�صتيالء م�صتخرجًا  الفعل على وجه  الذي يطلب  االأ�صلوب  االأمر؛ فهو 

ويف حالوة العلم يقول:

َوَعبِّ�س الــرقــاد  لــه طيب  واهــجــر 
ُكْنَت الرئي�س وفخر ذاك املجل�س

مـــن و�ــشــل غــانــيــة وطــيــب عــنــاق
اأحـــلـــى مـــن الــــدوكــــاء والــعــ�ــشــاق
اأوراقــي عن  الرمل  لألقي  نقري 

وافــراً حظاً  منه  لنف�شك  فاجعل 
مبجل�ٍس ح�شرَت  اإْن  يوماً  فلعل 

األــــّذ يل الــعــلــوم  لتنقيح  �ــشــهــري 
�شفحاتها على  اأقالمي  و�شرير 
واألـــــــذ مــــن نـــقـــر الـــفـــتـــاة لــدفــهــا
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واملنال،  املرمى  تالئم  التي  البالغية  االأغرا�ض  اإىل  االأ�صلي  املعنى  عن 
على  والقارئ  للطالب  وتنبيهًا  حتذيرًا  االأ�صلوب  هذا  ال�صاعر  ا�صتخدم 
عدم االجتهاد يف الو�صول اإىل االأهداف، وقلة التنقل واالأ�صفار والتعب يف 

ا املعا�صرة. ا الرتاثية واإمَّ احل�صول على العلوم واملعارف اإمَّ
قد يجمع ال�صاعر يف البيت الثاين اأ�صلوبي االأمر والنهي، االأول الذكر 
يحت�صن الت�صويق والرتغيب م�صتهدفًا اإىل املرمى، من�صطًا ذهن القارئ 
اإىل املنال، ويقّوي ج�صمه مل�صادفة املتاعب امل�صاعفة وللتحّمل على املكاره 
يف هذا املجال املرتامي االأطراف، امل�صّوك الظاهر واملثمر الباطن، بينما 
اأ�صلوب النهي يكتنف يف طياته التهديد واالإنذار على التغافل عن توا�صل 
العمل واالبتهال اإليه، فاتباعه اأ�صلوب الق�صر املقيد باأداة ال�صرط »من« 
تلتها  واملتعة،  الت�صلية  دون  امل�صل�صل  باجلهد  والفالح  الفوز  تقّيد  التي 
اأ�صلوب االأمر املتكرر يف  الن�صائح واحلكم من عند ال�صاعر احلكيم يف 
االأبيات املتتالية بعد ذلك، اأحيانًا يفيد هذا االأ�صلوب الن�صح واالإر�صاد، 
�صورة  يف  �صذاها  تفوح  التي  القيمة  بالو�صايا  مكتنفًا  ياأتي  اآخر  وحينًا 

الهمم العالية والعزائم ال�صامية.
ثم ياأتي ال�صاعر بو�صف الفقيه، ويقول)28(:

هنا ي�صور ال�صاعر �صورة الفقيه وال�صفيه باأ�صلوب متميز، امل�صطح 
وجدنا  الكلمتني  هاتني  معنى  عن  بحثنا  اإذا  املعاين،  املتعمق  الظاهر 
يقال  والذكاء،  الفطنة  الفقاهة،  الغالية خمفية حتتهما، مثاًل:  احلكمة 
فقه االأمر؛ اأي: اأح�صن اإدراكه. وال�صفيه: يقال: ت�صفهت الرياح: ا�صطربت، 

لــيــ�ــس الــفــقــيــه بــنــطــقــه ومــقــالــه
كــمــنــزلــة الــفــقــيــه مــــن الــ�ــشــفــيــه
وهـــــــــذا فــــيــــه اأزهـــــــــــد مــــنــــه فــيــه
الـــفـــقـــيـــه تـــقـــطـــع يف خمــــالــــفــــة 

بفعله الــفــقــيــه  هـــو  الــفــقــيــه  اإن 
ومـــنـــزلـــة الــ�ــشــفــيــه مــــن الــفــقــيــه
هـــــذا قـــــــــرب  زاهـــــــــــد يف  فــــــهــــــذا 
ال�شفيه عــلــى  الــ�ــشــقــاء  غــلــب  اإذا 
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وت�صفه فالنًا عن ال�صيء: خدعه، وثوب �صفيه: رديء الن�صيج. اإذًا الفقه 
والذكاء  االإدراك  هذا  يكون  اأن  ال�صاعر  فيح�صر  واالإدراك،  الذكاء  هو 
فعاًل، واالكتفاء بالنطق والكالم لي�ض الفقه وال الذكاء، كما تكون البذور 
حتت الرثى خمفية عن اأعني النا�ض حتى تخرج �صطئها، فتخ�صر وتاأتي 
باأثمارها ي�صتفيد منها كل من القانع واملعرت. في�صتخدم ال�صاعر االأ�صلوب 
البالغي »الطباق« الذي يعترب اأقوى بيانًا، اأح�صن تعبريًا، واأجمل اإيقاعًا: 

هو الفقيه وال�صفيه والفعل واملقال، والقرب والزهد، وغري ذلك.
التي  وامل�صائب  امل�صاكل  حتت  املخفية  احلكمة  ال�صاعر  يبني  ثم 
يواجـهها االإن�صـان يف حياتـه حـتى يـ�صـطـر ويـ�صتـكي، اأحـيـانـًا اأمــام اهلل 
اآخر، لعدم تعرفه على كم من  النا�ض حينًا  واأمام  - �صبحانه وتعاىل - 
درر غالية تكون خمفية حتت االأمواج الهائجة يف ظلمات البحر، ومل تطل 

ظلمات الليل حتى تتبعها النهار.
فهو يقول:

حتيط  التي  وامل�صائب  امل�صاكل  حقيقة  عن  احلكيم  ال�صاعر  يعرب 
باالإن�صان من جميع اجلوانب حتى ت�صد طرق الفوز، وم�صالك النجاح، فهو 
يئ�ض قنوط، فيوّجه ال�صاعر هذا االإن�صان القنوط اإىل رحمة اهلل الوا�صعة 
�صورة  ي�صور  وهو  رميم،  وهي  العظام  امليتة وحتيي  االأر�ض  التي حتيي 
وياأتي  البديعية،  باملح�صنات  واملتجمل  املتميز  باالأ�صلوب  والنجاح  الفوز 
ب�صورة الفوز والنجاح اأكرث و�صوحًا واأح�صن تف�صياًل، اأواًل باإتيان الطباق 
ما بني »فتح الباب« و»�صد الباب«؛ الأنَّ حقيقة االأ�صياء قد تعرف ب�صدها، 
هذه ال�صورة التي ي�صاهدها االإن�صان �صباحًا وم�صاًء، ولياًل ونهارًا، ياأتي 
الليل مبرافقة النهار واخلريف يظهر تتبعًا على الربيع. للباب معنيان؛ 

نـــعـــم، وتـــهـــون الأمــــــور الــ�ــشــعــاب
تــ�ــشــيــق املـــذاهـــب فــيــهــا الــرحــاب

بــــاب ـــــد  �ـــــشُ اإذا  بــــــــاب  �ـــشـــيـــفـــتـــح 
ـــع احلــــــــال مـــــن بــــعــــد مــا ويـــتـــ�ـــش
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اأولهما: مدخل البيت، وما ي�صد به املدخل من خ�صب ونحوه. هنا كناية 
واملهالك  املخاوف  من  و�صيانته  املتحري  اخلائف  االإن�صان  حفاظة  اإىل 
والعدو املتكالب عليه، واإ�صارة اإىل اال�صرتاحة وال�صكون بعد الكد واجلد 
و�صدة احلر والقر. وثانيهما: الباب من الكتاب هو الق�صم الذي جُتمع فيه 
امل�صائل من جن�ض واحد من العلوم والفنون املختلفة؛ من النحو وال�صرف 
اإذا ينتهي طالب حني درا�صته  والبالغة والتاريخ والفل�صفة وغري ذلك، 
بابًا من االأبواب املختلفة يبداأ الباب االآخر من جديد بالعلوم املتزايدة 
واملتفرقة التي تزداد الطالب علمًا، وفهمًا وعرفانًا، ومن ناحية الت�صوف 
ثم  التوبة  باب  اإىل  ياأتي  ثم  اليقظة،  باب  ال�صالك  يقرع  اأواًل  والعرفان 
اإىل االإنابة واملحا�صبة والتذكر والتدبر حتى ي�صل اإىل نهايته، هكذا من 
الناحية ال�صرفية تفتح االأبواب املزبدة فيها بعد االأبواب املجردة بالكثري 
من املعاين املرتادفة واملتغايرة. وهنا النكات احلكمية املخفية حتت هذه 
الكلمة هي باأن اجلهد امل�صتمر ال ياأتي اإال بالثمار والفوائد حتى الزوائد.

و»ال�صعاب«  »تهون«  بني  طباق  اأي�صًا  هنا  ال�صعاب«  االأمور  »تهون 
للتعبري عن املعاين املتعمقة البعيدة املنال. هان يهون هونًا؛ اأي: ذّل ففي 
االأمثال »اإذا عّز اأخوك فهن«، وا�صتهان االأمر: اأي ا�صتخف، وهونًا: الوقار 
�ُشْوَن  َيْ ِذْيَن  الَّ ْحَمن  الرَّ القراآنية: {َوِعَباُد  االآية  اإىل  اإ�صارة  والتوا�صع، 
]الفرقان:  �َشاَلًما}  َقاُلْوا  اِهُلْوَن  اْلَ َخاَطَبُهُم  َذا  َواإِ َهْوًنا  الأَْر�ِس  َعلَى 
املتع�صر  اجلمل  وع�صر،  ا�صتد  �صعب:  »الهون«  �صد  و»ال�صعاب«   .]63

اإليه.  الو�صول  البعيد  اخليل  وهكذا  امل�صاعب،  اجلمل  تقال:  الركوب، 
يقال: اخليل امل�صاعب، وال�صعاب: العقبة الع�صب الو�صول اإىل اجلبال، 
والعقبة التي ت�صادف االإن�صان يف طريقه اإىل جانب املنزل وي�صت�صعب 
بني  همه  عزمية  يلقى  الذي  هو  الهزم  �صاحب  ولكن  العلى،  اإىل  البلوغ 
اإليه على الرغم  اإليه، بل يتوا�صل  عينيه ال ُيرّد هزمه امللقى امل�صتهدف 
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من العوائق وال�صدود؛ الأّن الهزائم مل تاأت اإال على قدر العزم، وتاأتي على 
له  تتي�صر  حتى  املحاولة  هذه  يف  ي�صتمر  هو  فلذلك  املكارم،  الكرم  قدر 

جميع االأمور)29(.
و»�صعة احلال« و»ت�صييق املذاهب«، هنا اأي�صًا الطباق وفيه اإ�صارة اإىل 
االآية القراآنية {َفاإنَّ َمَع اْلُع�ْشِر ُي�ْشًرا اإنَّ َمَع اْلُع�ْشِر ُي�ْشًرا}. ]االن�صراح: 
6-5[. »ت�صييق املذاهب فيها الرحاب«: يعترب ال�صاعر هنا �صورة الطريق 

املت�صيق الذي يبداأ االإن�صان اأن مي�صي فيه على االأقدام، بعد مرور الزمان 
اإىل  املتزايدة  احلوائج  تدفعه  ثم  اال�صتعمال،  بكرثة  الطريق  هذا  يت�صع 
ا�صتعمال اأحدث االآالت للتو�صيع والرت�صيخ والت�صيد لهذا الطريق، في�صبح 
ال�صارع العام، حتى ال�صيارات املتنوعة النماذج واملتفردة االأق�صام تاأخذ 
اأن تتجول وتت�صرع، معنى هذا اأن اأخو الهزم ي�صتطيع اأن يبلغ العال اإذا 
يجتهد وي�صتمر جهوده. بعد ذلك ال�صاعر يبني احلكمة يف ترك االأوطان 

واالغرتاب، قائاًل:

مقام: اإقامة ومو�صع االإقامة، وقوام كل �صيء وعماده ونظامه.
على  وواطن  وطنًا،  اتخذه  باملكان:  اأوطن  به،  اأقام  باملكان:  وطن 

االأمر اأ�صمر فعله معه.

يقول ال�صاعر يف البيت االأول:

مــــن راحــــــة فـــــدع الأوطـــــــــان واْغــــــرب
الن�شب يف  العي�س  لذيذ  فــاإّن  وان�شب 
يــجــر مل يطب واإن مل  طـــاب  �ــشــاح  اإن 
ُي�شب مل  القو�س  فــراق  لــول  وال�شهم 
ملــلــهــا الـــنـــا�ـــس مــــن عـــجـــم ومـــــن عـــرب
والــــعــــود يف اأر�ــــشــــه نــــوع مـــن احلــطــب

مــن راحـــة دع الأوطــــان واغــرب

اأدب وذي  عـــقـــل  ـــــذي  ل املــــقــــام  يف  مــــا 
�ـــشـــافـــر جتــــد عـــو�ـــشـــاً عـــمـــن تـــفـــارقـــه
يـــفـــ�ـــشـــده املـــــــــاء  وقـــــــــوف  ــــــــــت  راأي اإين 
والأ�ْشد لول فراق الأر�س ما افر�شت
دائــمــة الــفــلــك  وقــفــت يف  لــو  وال�شم�س 
والــــتــــرب كــــالــــرب مــلــقــى يف اأمـــاكـــنـــه

واأدب عـــقـــل  لـــــذي  املــــقــــام  يف  مــــا 
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اغرتب: اختفى وغّرب يف االأر�ض �صافر �صفرًا بعيدًا، والغارب: اأعلى 
كل �صيء، ج: غوارب، غوارب املاء: عاىل موجه، والغرب: احلدة، يقال 

�صيف غرب' اأي: قاطع حاد، والغرب - بفتح »الراء« - الذهب والف�صة.
الترب: فتات الذهب والف�صة قبل اأن ي�صاغ، والذهب غري اخلال�ض 

املختلط بال�صوائب.
العقل: اإدراك االأ�صياء على حقيقتها، والعقل: ما يقابل الغريرة التي 
ال اختيار لها، وما يكون به من التفكري واال�صتدراك، وتركيب التعبريات 
والت�صديقات، وما به يتميز احل�صن من القبيح، واخلري من ال�صر واحلق 

من الباطل.
االأدب: ريا�صة النف�ض بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي، وما ينبغي 
الكاتب،  واأدب  القا�صي،  كاأدب  به،  يتم�صك  اأن  الفن  اأو  ال�صناعة  لدى 
االإن�صاين من �صروب  العقل  اأنتجه  ما  وكل  والنرث،  النظم  واجلميل من 
املعرفة، وعلوم االآداب عند املتقدمني ي�صتمل: اللغة، وال�صرف، والنحو، 
واال�صتقاق، واملعاين، والبديع، والبيان، والعرو�ض، والقافية، وغري ذلك، 
واجلغرافيا  والتاريخ  اخلا�ض،  باملعنى  االأدب  على  حديثًا  اآداب  ويطلق 

والفل�صفة وغري ذلك.
يف هذا البيت يرى ال�صاعر اأن احلكمة يف احلقيقة تكون خمفية يف 
االأ�صفار والتنقل واالغرتاب، كما يقت�صي العقل واالأدب؛ الأن اإدراك حقيقة 
والفنون  العلوم  على  واحل�صول  النف�ض  تهذيب  اإىل  والو�صول  االأ�صياء، 
اإال بعد الكد واجلد، كما يقال من جد وجد.  واملعارف لي�ض من املمكن 
واحلكمة  العميقة  املعاين  فيحت�صن  فاغرتب«  االأوطان  »دع  القول:  اأما 
البالغة، واالغرتاب هو �صد الوطن، وطن اإقامة واإخفاء، واغرتاب تنقل 
واإظهار، واالغرتاب هو االأمواج املتعالية من املاء وحدة ال�صيء و�صدته، 
ي�صتخدم ال�صاعر �صيغة االأمر للتحري�ض على ا�صتمرار العمل للو�صول اإىل 
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االأهداف املتخ�ص�صة اأمام العني والرتغيب يف الو�صول اإىل املرمى دون 
امللل والياأ�ض، والتجنب عن العجز والك�صل. كما قال اهلل �صبحانه وتعاىل: 
{َلْي�َس ِلالإْن�َشاِن اإلَّ َما �َشَعى َواأَنَّ �َشْعَيُه �َشْوَف ُيَرى} ]النجم: 39-40[. 
ففي االأ�صفار والتنقل ي�صل االإن�صان اإىل غاية الدرو�ض والعرب واملواعظ 
ْوا يِف الأْر�ِس َفاْنُظُرْوا َكْيَف  والن�صائح، كما قوله �صبحانه وتعاىل: {�ِشْيُ
واالغرتاب  االأ�صفار  هذه  تكن  مل  هكذا   .]20 ]العنكبوت:  اخللق}.  بداأ 

خالية من الفوائد االأخرى. يقول االإمام ال�صافعي يف هذه الفوائد:
يف البيت الثاين يقول:

تفارق: فعل االأمر من باب تفاعل التي تفيد معاين التاأكيد واحل�صر 

االإيجابية  املعاين  فيها  توجد  واترك،  وابتعد،  اعتزل،  اأي:  وامل�صاركة؛ 
البعيدة املدى واأو�صع املجال.

يقال:  ورفعه،  اأقامه  وال�صيء  حيلة،  و�صّوى  غناء،  غنى  الن�صب: 
وتعب  اأعيا  ن�صبًا:  ن�صب  بالفتح،  حركها  الكلمة  ون�صب  العلم،  ن�صب 
اإىل ن�صابه،  االأمر  يقال: رجع  واملرجع  االأ�صل  الن�صاب:  وجد واجتهد، 
العلم  الن�صب  الزكاة،  جتب  عنده  الذي  القدر  املال:  من  والن�صاب 

املن�صوب، وعالمة تن�صب عند احلد والغاية.
لذيذ واللذة: اإدراك املالئم من حيث اأنه مالئم، كطعم احللو عند 
حا�صة الذوق، والنور عند الب�صر، وح�صول املرجو عند القوة الوهمية، 

واالأمور املا�صية عند قوة احلافظة تتلذذ بتذكرها.
يف هذا البيت ي�صور ال�صاعر �صورة التنقل والتفرق واجلهد امل�صتمر 
املتعب الذي تتبعه النوال والعطايا املتتالية، ويعطي لنا احلكمة البالغة 

و�شافر ففي الأ�شفار خم�س فوائد
مــاجــد و�ــشــحــبــة  واآداب،  وعـــلـــم، 

الن�شب يف  العي�س  لذيذ  فــاإّن  وان�شب 

تغّرب عن الأوطان يف طلب العلى
تــــفــــّرج هـــــم، واكـــتـــ�ـــشـــاب مــعــيــ�ــشــة

�ـــشـــافـــر جتــــد عـــو�ـــشـــاً عـــمـــن تـــفـــارقـــه
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التي تفتح االأذهان املغلقة والقلوب املقفلة، على �صبيل املثال، اإذا تفرق 
البي�صة عن الدجاجة تاأتي ب�صورة  كاملة فهي كانت جزءًا منها، يفارق 
والنواة  احلب  يفرق  لل�صاربني،  �صائغًا  في�صري  والفرث  الدم  من  اللنب 
النا�صـجة  االأثمار  والنخل حتى  والزرع  النبـت  تاأتي ب�صورة  االأر�ض  عن 
الغزيرة  االأمطار  تتقاطر  االألوان،  واملتنوعة  االأق�صام  املتفردة  واالأزهار 
مواتها،  بعد  االأر�ض  وحتيي  املزن،  مفارقة  بعد  مدرارًا  ال�صماء  من 
اهلل  قال  كما  مفارقتهما،  بعد  �صماء  وال�صماء  اأر�صًا  االأر�ض  و�صارت 
َكاَنَتا  َوالأَْر�َس  َمَواِت  ال�شَّ اأنَّ  َكَفُرْوا  ِذْيَن  الَّ َيَر  {اأََومَلْ  وتعاىل:  �صبحانه 

َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما} ]االأنبياء: 30[.
الن�صب  مرتني،  »الن�صب«  كلمة  ال�صاعر  كرر  الثاين  ال�صطر  ففي 
والثاين: وم�صدرًا  والتوكيد،  يفيد معاين احل�صر  االأمر  فعل  االأول: هو 
اإ�صارة اإىل الغاية واملرمى وامل�صري، حيث يحر�ض ال�صاعر االإن�صان  فيه 
على اجلد واجلهد للح�صول على الغاية للمعايل من االأمور؛ الأن االأ�صياء 
ترجع اإىل االأ�صل بعد املرور من املراحل ال�صعبة املنال وامل�صتتة امل�صالك، 
مثاًل يخرج احلب والنواة من الثمر ويغر�ض هذا احلب يف االأر�ض، فتنبت 
ال�صجرة من احلب حتى تاأتي االأزهار فاأتبعها االأثمار، اإذا تقطعت هذه 
االأثمار يوجد فيها ذلك احلب الذي و�صل اإىل اأ�صله بعد مرور املراحل 
ال�صعبة املنال وامل�صتتة، هذه هي �صذور احلكمة التي اأ�صار اإليها ال�صاعر 

ليتفكر االإن�صان ويعترب)30(.
فهو  اجلاري،  املاء  يف  احلكمة  عن  ال�صاعر  يعرب  الثالث  البيت  يف 

يقول:

النف�ض، كل  اأو  تتلذه احلوا�ض  ما  طاب يطيب طيبًا: من طيب، كل 
ما خال من الرذائل واخلبث وحتلى بالف�صائل. �صاح ي�صيح �صيحًا: �صال 

اإن �شاح وطاب واإن مل يجر مل يطب يــفــ�ــشــده املـــــــاء  وقـــــــوف  ــــــــت  راأي اإين 
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واأدام ال�صوم، ورجع من  للتعبد والرتهب،  وجرى، وذهب و�صار، ذهب 
املغرب اإىل امل�صرق، فهو �صائح و�صياح، ال�صائح: املتنقل يف البالد للتنزه، 

اأو اال�صتطالع والبحث والك�صف، ال�صيح املاء اجلاري على وجه االأر�ض.
اهلل،  �صبيل  يف  االإنفاق  اإىل  االإن�صاَن  ال�صاعُر  يوجه  البيت  هذا  يف 
اجلاري،  باملاء  االإنفاق  وم�صالح  ال�صاكن  باملاء  البخل  مفا�صد  ممثاًل 
بال�صقاوة  اإال  ياأتي  ال  والبخل  ويزيده.  املال  �صبيل اهلل يطهر  االإنفاق يف 
اأ�صقى مباله من  اأَر  الب�صري: »مل  والهموم واالأحزان، كما قال احل�صن 
االآخرة حما�صب على منعه،  الدنيا مهتم بجمعه، ويف  الأنه من  البخيل؛ 
غري اآمن يف الدنيا من همه، وال ناج يف االآخرة من اإثمه، عي�صه يف الدنيا 

عي�ض الفقراء وح�صابه يف االآخرة ح�صاب االأغنياء«.
النافع  العلم  هو  البيت  هذا  حتت  خمفية  نراَها  التي  واحلكمة 
اإىل  ي�صل  اإذا  الطاهر  اجلاري  املاء  االآخرين،  اإىل  بانتقاله  واالهتمام 
اإال  االأر�ض املجدبة يحييها، حتى تخ�صر وتهتز بهجة و�صرورًا، وال تاأتي 
يعتني  َمْن  اإذًا  هكذا  لالإن�صان،  وقوتًا  رزقًا  والفواكه  االأثمار  من  اأنواعًا 

باحل�صول على العلوم وتدري�صها ت�صلح االأمة وي�صلح املجتمع.
اأمامنا  يعر�ض  بل  فقط،  احلكمة  هذه  باإتيان  ال�صاعر  يكتفي  ال 
فل�صفة احلياة الكاملة، واأ�صرارها وخفاياها البعيدة الفهم واملتناولة عن 
اأعني عامة النا�ض، حتى وهم ي�صطرون اإىل التحمل على مكاره احلياة 
املبهرة  املنافع  يف  ن�صيبهم  وقلة  حظهم،  �صوء  اإىل  وي�صتكون  ال�صعبة، 
التي تكون اأقل نفعًا، واأكرث �صررًا، ولكنهم ال يعرفون باأنَّ املنافع والفوائد 
يواجهون، الأنَّ ظلمة  التي هم  وامل�صاكل  ال�صدائد،  هي كامنة خلف هذه 

الليل ال  تاأتي اإال ويتبعها نور النهار، االإمام ال�صافعي يقول:
الــقــ�ــشــاء اإذا حــكــم  نــفــ�ــشــاً  وطــــب 
فــــمــــا حلـــــــــــوادث الـــــدنـــــيـــــا بـــقـــاء

تـــ�ـــشـــاء مــــــا  ـــفـــعـــل  ت ــــــــــــــام  الأّي دع 
الـــلـــيـــايل حلــــــادثــــــة  جتـــــــزع  ول 
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يف هذه االأبيات ين�صح ال�صاعر املتلقي لالإميان بالق�صاء والقدر، اأواًل 
ي�صبه االأيام باحلاكم والقا�صي احلر يفعل ما يريد ال يوؤاخذ عليه اأحد 
وال هو يعاقب، اأو يكنى اإىل قدرة اهلل - �صبحانه وتعاىل - يكون االإن�صان 
عاجزًا و�صعيفًا اأمام قدرته، وي�صبه الق�صاء بال�صلطان املقتدر الذي اإذا 
ين�صح  ال�صاعر  ولكن  وكرهًا،  طوعًا  النا�ض  اإليه  يجرون  احلكم  ي�صدر 
للقارئ اأْن يتقبل هذا احلكم فرحًا و�صرورًا؛ الأن ا حلاكم املطلق ال ي�صدر 
يريد  ال  فهو  واملفا�صد  الظلم  واإزالة  النا�ض  يريد م�صالح  اإذا  اإال  حكمه 
ظلمًا للعاملني، ولكن النا�ض ال ي�صعرون. اإّن النوائب والتقلبات والدواهي 
قد تاأتي على االإن�صان حينًا بعد حني، فمثلها كمثل الرعد والربق يخاف 
االإن�صان منه، لكنه ينتظر اأن يتبعها الغيث الذي يحيي االأر�ض بعد موتها. 
فلذلك ين�صح ال�صاعر للتجنب عن اجلزع و�صدة اخلوف، و�صيق ال�صدر 
عند احلوادث؛ الأنه لي�ض حلوادث الدنيا بقاء، بينما القلق واال�صطراب 

ي�صببان االأمرا�ض ال�صارة التي ال عالج لها.
ثم يقول ال�صاعر:

ويقول  ملوقفه،  وح�صرًا  تاأكيدًا  االأمر  �صيغة  ال�صاعر  ي�صتخدم  هنا 
من  جزءًا  ال�صرب  ي�صري  حتى  واملكاره  ال�صدائد  عند  االإن�صان  فلي�صرب 

و�ــشــيــمــتــك الــ�ــشــمــاحــة والــــوفــــاء
غــطــاء لـــهـــا  يــــكــــون  اأن  ــــرك  ــــش و�
يــغــطــيــه - كــمــا قــيــل - الــ�ــشــخــاء
فـــــــــاإّن �ـــشـــمـــاتـــة الأعــــــــــــداء بـــالء
فـــمـــا يف الـــنـــهـــار لـــلـــظـــمـــاآن مـــاء
رخـــــاء ول  ـــيـــك  عـــل بـــــوؤ�ـــــس  ول 
الــفــ�ــشــاء الــقــ�ــشــا �ــشــاق  نـــزل  اإذا 

فــــــــاإّن �ـــشـــمـــاتـــة الأعـــــــــــداء بــــالء«

وكـــن رجـــاًل عــلــى الأهـــــوال جــلــداً
الـــربايـــا يف  عــيــوبــك  كــــرت  واإن 
تـــ�ـــشـــر بـــالـــ�ـــشـــخـــاء فــــكــــل عــيــب
ذًل قــــــط  لــــــــالأعــــــــادي  تــــــر  ول 
بخيل مـــن  الــ�ــشــمــاحــة  تــــرج  ول 
�ــــشــــرور ول  يـــــــــدوم  حــــــــزن  ول 
ولـــكـــن وا�ـــــشـــــعـــــة  اهلل  واأر�ـــــــــــــس 

ذًل قــــــط  ــــــــالأعــــــــادي  ل تــــــر  »ل 
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هنا ي�صتخدم ال�صاعر اأداة النفي للن�صح واالإر�صاد، ولبيان �صدة بخل 
الثانية،  وعادته  البخيل  �صجية  ت�صبب  البخل  املداومة على  الأن  البخيل؛ 
هذا  النار.  من  املاء  رجاء  كمثل  البخيل  من  والكرم  اجلود  رجاء  مثل 
الت�صبيه يالئم حالة البخيل و�صدة بخله الأن بخله يحرق نف�صه، وح�صناته 
كرثة  ي�صبب  البخل  ثانيًا:  والهدوء.  ال�صكون  اإىل  االإن�صان  تدفع  التي 
وم�صاًء  �صباحًا  عليه  يتكالبون  الذين  واملعاندين  واحلا�صدين  االأعداء 
باحليل واملكر فيلقي البخيل يف ال�صراع النف�صي ويلتهب غ�صبان وي�صتد 
يف البخل اأكرث فاأكرث ويبداأ مرجل قلبه يغلي غيظًا وح�صدًا وعداوة فال 

يعطي اأحدًا من ماله حتى فتياًل.
بعد ذلك يبني ال�صاعر حقيقة احلزن وال�صرور م�صريًا لعدم دوامهما 
والكرب  والبوؤ�ض  احلزن  حالة  يف  والقنوط  الياأ�ض  عن  التجنب  متمنيًا 
البالغي  االأ�صلوب  ال�صاعر  وي�صتخدم  والي�صر،  الرخاء  حني  والرياء 

»الطباق« املالئم لهاتني احلالتني، اأقوى بيانًا واأ�صد تاأثريًا.

طبعه، وي�صف نف�صه باجلود والكرم والعفو عند القدرة، ميالأ قلبه بالرب 
والتقوى واالإح�صان عند احلاجة، ثم ياأتي ببيان الو�صايا االأخرى ويو�صي 
االإن�صان باأْن ال يقنط من رحمة اهلل، وال يياأ�ض من مغفرة ربه لكرثة الذنوب 
واخلطايا؛ الأن الربايا واحل�صنات يذهنب ال�صيئات، اأهمها اجلود وال�صخاء 

وال�صدقات واالإنفاق يف �صبيل اهلل، ثم يحذر من عداوة االأعداء، قائاًل:
يكـون العـدو كالعـقارب، هو دائـمًا يرتقب ويرت�صـد الفر�صة، فيفـرت�ض 
ال  اأْن  القارئ  ال�صاعر  ين�صح  فلذلك  املعطاء.  الفر�صة  مغـتـنمًا  فري�صته 
والفكاهة  واملداعبة  بال�صتم  يبداأ  وال  ومكره،  وحيله  العدو  عداوة  حتتقر 

حتى تهيج هذه اجلذوة ال�صعَل والنرياَن وت�صبب البالء.
بعد ذلك يعرب ال�صاعر حقيقة البخيل والبخل، ويقول:

لــــلــــظــــمــــاآن مــــاء الـــــنـــــار  فــــمــــا يف  بخيل مـــن  الــ�ــشــمــاحــة  تــــرج  ول 
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�صاعرنا احلكيم ير�صدنا اإىل طريق املعايل وينفخ الروح يف القلوب 
امليتة واحلياة يف االأج�صاد اجلامدة، ويقول:

يعر�ض ال�صاعر اأمامنا احلكمة البالغة للو�صول اإىل الغايات، ولنيل 
االأهداف واملرمى، فهو اجلهد امل�صتمر و�صهر الليايل والبعد عن الك�صالن 
العزم  قدر  على  وتاأتي  املكارم،  تاأتي  الكرم  قدر  على  الأنه  والتعب؛ 
العزائم. يتفنن ال�صاعر يف اأ�صلوبه باإتيان اخلري االبتدائي يف البداية يف 
�صيغة املجهول، فيتبعه باأداة ال�صرط وجوابه حتى يطرح ال�صوؤال متعجبًا 
واالجتهاد، من  ومتغافاًل عن اجلهد  نائمًا  العال  رام  ومتحريًا على من 

يطلب الالآيل فهو يغو�ض البحر؛ يعني: يجتهد ويالقي امل�صقة.
قوله يف عالمات االأحمق:

عمل  هو  النف�ض  �صر  اإف�صاء  باأنَّ  الطالب  ُيعّلم  اأْن  ال�صاعر  يريد 
كيف  ال�صر  هذا  يحتمل  ال  �صيقًا  نف�صه  املرء  �صدر  كان  فاإذا  احلمقاء، 
ال�صاعر عن  ال�صر، فيعرب  ات�صاع �صدر االآخرين لتحمل هذا  من املمكن 
هذه احلكمة البالغة م�صتخدمًا اأ�صلوب ال�صرط باأداة »اإذا« مقرتنًا جوابه 

بـ»الفاء« التي هي اأقرب اإىل احلقائق واأبعد عن الظن وال�صك.
كما يقول �صاعر اآخر:

اأحـــمـــق فـــهـــو  غـــــيه  عــلــيــه  ولم 
ف�شدر الذي ُي�شتودع ال�شر اأ�شيق

بــلــ�ــشــانــه �ـــشـــّره  اأفـــ�ـــشـــى  املـــــرء  اإذا 
اإذا �شاق �شدر املرء عن �شّر نف�شه

ثم يبني ال�صاعر من هم اأهل للعلم واحلكمة، ويعرب فكرته بعنوان »ال 
اأنرث الدر على الغنم« ويقول:

جـــمـــيـــل« يــــرتــــديــــه  رداء  فــــكــــل  »اإذا املرء مل يدن�س من اللوم عر�شه

الليايل �شهر  العلى  طلب  ومــن 
اأ�ــــشــــاع الـــعـــمـــر يف طـــلـــب املـــحـــال
يغو�س البحر من طلب الالآيل)31(

بــــقــــدر الــــكــــد ُتـــكـــتـــ�ـــشـــب املـــعـــايل
كــد مــــن غــــي  الـــعـــال  رام  ومـــــن 
تــــــــــروم الــــــعــــــّز ثــــــم تـــــنـــــام لـــيـــاًل
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ففي هذه االأبيات يعطينا ال�صاعر احلكمة البالغة، ويعّلمنا الطريقة 
يعر�ض  بل  واالإر�صاد،  الن�صح  اأ�صلوب  ي�صتخدم  ال  فهو  للتعليم،  النافعة 
نف�صه نوذجًا لنا، ويعالج املو�صوع ب�صيغة املتكلم؛ الأّن االإمام ال�صافعي 
- رحمه اهلل - كان اإمامًا ومعلمًا لالأمة االإ�صالمية التي تقتدي به، فهو 
الت�صبيه،  اأدوات  ا�صتعمال  بدون  بالغنم  واجلّهال  بالدرر،  العلم  ي�صبه 
اأ�صلوب اال�صتعارة، معربًا عن اأهمية املو�صوع بالطريقة التي  م�صتخدمًا 

هي اأقوى تاأثريًا واأ�صرع اإي�صااًل.
ل�صان االإن�صان ع�صمتهم يف ج�صده، يقتله ويحييه، يرفعه ويخذله، 
النبوية  واالأحاديث  الكرمي  القراآن  يف  الل�صان  حفظ  اأهمية  وردت  وقد 

ال�صريفة. وقال زهري بن اأبي �صلمى يف اأهمية الل�صان:

ثــــعــــبــــان اإنـــــــــــــه  يـــــلـــــدغـــــّنـــــك  ل 
كــــانــــت تــــهــــاب لـــــقـــــاءه الأقـــــــــران

الغنم على  النفي�س  الــدر  اأنــر  ول 
و�ـــشـــادفـــت اأهـــــاًل لــلــعــلــوم ولــلــحــكــم
ومــكــتــتــم لــــــــدّي  فــــمــــخــــزون  واإل 
ومـــن مــنــع املــ�ــشــتــوجــبــن فــقــد ظلم

مــفــتــاح الــ�ــشــر  لـــبـــاب  الــــــواب  اإّن 
وفيه اأي�شاً ل�شون العر�س اإ�شالح
نبَّاح وهو  َلَعْمرْي  ُيْخ�شى  والكلُب 

احـــفـــظ لــ�ــشــانــك اأيـــهـــا الإنـــ�ـــشـــان
املــقــابــر مــن قــتــيــل ل�شانه كــم يف 

�شاأكتم علمي عن ذوي الهل طاقتي
بف�شله الـــكـــرمي  اهلل  يــ�ــشــر  فـــــاإن 
ــتــفــدت ودادهـــــم بــثــثــت مــفــيــداً وا�ــش
فــمــن مــنــح الـــّهـــال عــلــمــاً اأ�ــشــاعــه

قالوا: �شكتَّ وقد ُخو�شمَت قلت لهم:
اأحمق �شرٌف اأو  وال�شمت عن جاهل 
اأما ترى الأُ�ْشُد تخ�شى وهي �شامتة؟

ال�صافعي يقول يف حفظ الل�صان:

يقول ال�صاعر يف حكمة ال�صمت، بعنوان »ال�صمت حكمة«:

ي�صتخدم ال�صاعر االأ�صلوب البالغي القوي، فهو �صيغة االأمر للن�صح 
واالإر�صاد والتعطف على االإن�صان، والنهي، اأمرًا للتجنب عن اللدغ وتهويل 
املعاملة والت�صويق الإنقاذ االإن�صان، وحرف النداء، نظرًا الأهمية املو�صوع، 

ويف النهاية اخلرب، باإتيان كم خربية.

فلم يبقى اإل �شورة اللحم والدم« »ل�شان الفتى ن�شف ون�شف فوؤاده
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اخلامتـــــة:
االإمام  باأن  ن�صتنتج  اال�صتطاعة  بقدر  االأبيات  هذه  درا�صة  وبعد 
ال�صافعيَّ �صخ�صية غنيٌة عن التعريف والبيان؛ فهو االإمام العامل، الفقيه، 
من  لكثري  مذهبًا  �صار  الذي  ال�صافعي  املذهب  وا�صع  املف�صر،  املحدث، 
والتحقيق،  بالدرا�صة  والباحثني  العلماء  من  كثري  تناوله  العامل؛  بالد 
والباحثني  العلماء  اأكرث  واعتنى  بلدانهم،  وتباعد  تباين ع�صورهم  على 
املجال،  هذا  يف  العالية  ملكانته  نظرًا  حديثه،  رواية  اأو  ومذهبه  بفقهه 
من  يكن  مل  االإمام  �صاحبنا  الأنَّ  ال�صعري؛  باجلانب  االعتناء  قّل  ولكن 
�صعراء املديح والهجاء والفخر والرثاء، ومل يتك�صب بال�صعر ومل يذهب 
اإىل بالط اخللفاء وامللوك ملدحهم، ومل يتفاخر باالأن�صاب ومل يتناف�ض يف 
اجلود والكرم، ومل يتكاثر يف االأموال واالأوالد واالأخالء، بل �صعره ي�صتمل 
واحلديث،  القراآن  م�صدر  من  املتدفقة  الغالية  واحلكم  املواعظ  على 
والهندية  العربية  الثقافة  من  املختلفة  الثقافات  بامتزاج  واملتنا�صجة 

واليونانية وغري ذلك.
من  نوذج  ف�صعره  وجّوده،  فاأح�صنه  ال�صعر  اإمامنا  قر�ض  وقد 
الف�صاحة والبالغة وح�صن االأ�صلوب وروعة البيان، وتظهر �صذور حكمته 
واجلنا�ض  واال�صتعارة  الت�صبيه  من  الرائع  البالغي  باالأ�صلوب  متزينة 
واملقابلة والكناية والتورية والتلميح وغري ذلك؛ الأن احلكمة تقت�صي لهذا 
اأنواع العلوم  النوع من االأ�صلوب الذي اتخذه ال�صاعر و�صيلة للتعبري عن 

واملعارف املتعمقة.
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اأثر الرتاث يف ال�شكل الروائي

ال�شرية ال�شعبية اأمنوذجاً

�سادق ال�سلمي)*(

من  النوع  ذلك  ينتظم  الذي  ال�شكل  هو  لل�شرية  ال�شعبي  ال�شكل 
الق�ش�ص الذي يتتبع حياة البطل منذ والدته وحتى وفاته, وقد عرف 
هذا النوع من الق�ش�ص بال�شري ال�شعبية, وهي »جمموعة من االأعمال 
الروائية الطويلة, ذات �شمات فنية مت�شابهة, وذات اأهداف وروؤى فنية 

متماثلة, بحيث تكون يف جمموعها �شنفًا اأدبيًا متميزًا«)1(.
ال�شردي,  ال�شكل  هذا  ظهور  اأ�شباب  حول  الباحثون  اختلف  وقد 
فبينما يرى بع�شهم اأن ظهوره »�شببه عوامل نف�شيه وح�شارية, ا�شتجدت 
ـه جاء  نتيجة التحديات التي واجهها العرب«)2(, يرى فاروق خور�شيد اأنَّ
مظان  عن  ليبعده  االأدبي  للتعبري  اإ�شالمي  �شكل  ظهور  ل�شرورة  »تلبية 
االرتباط باالأ�شكال االأدبية املنحدرة من االأ�شطورة الوثـنية القدمية«)3(.
اأو  احلكائية  الوحدات  حتديد  الدرا�شات  بع�ص  حاولت  وقد 
ال�شعبية, منها: درا�شة  البناء العام لل�شرية  الوظيفية التي يتكون منها 
فاروق خور�شيد التي ق�شمت حياة البطل ال�شعبي يف ال�شرية اإىل مراحل, 

)*(  جامعة تعز- اليمن.
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هي: مرحلة التكوين, ومرحلة الفرو�شية, واملرحلة االأ�شطورية, واملرحلة 
حممود  التق�شيم  هذا  على  �شار  وقد  االمتداد)4(.  ومرحلة  امللحمية, 
بع�ص  ي�شوبه  تق�شيم  وهو  �شداد,  بن  عنرتة  ل�شرية  درا�شته  يف  ذهني 
حياة  مت  ُق�شِّ التي  املراحل  هذه  بني  الكبري  التداخل  نتيجة  الق�شور 
البطل اإليها »فعلى �شبيل املثال جند يف املرحلة امل�شماة مبرحلة التكوين 
االغرتابية,  ون�شاأته  عنرتة  كميالد  االأ�شطوري,  باجلانب  ترتبط  اأمورًا 
ومالحمه الوح�شية, وكذلك قتله للذئب وهو ابن اأربع, وقتله لالأ�شد وهو 
اأمورًا ترتبط مبرحلة االمتداد  اأي�شًا  ابن ع�شر. وجند يف هذه املرحلة 
هناك«)5(.  لبطولته  واإظهاره  الفر�ص  لبالد  ثم  النعمان  لبالد  كذهابه 
كان  واإن  الدرا�شة  وهذه  العفيفي,  الفتوح  اأبو  حممد  درا�شة  وهناك 
�شاحبها قد اختط له منهجًا يختلف عن �شابقيه, اإال اأنَّ ق�شورها يكمن 
يف كونها تدور حول ال�شرية ال�شعبية اخلا�شة بعنرت, وقد ال ت�شلح معيارًا 
تقا�ص عليه بقية ال�شري ال�شعبية االأخرى. واإىل جانب هاتني  الدرا�شتني, 
الوظيفية  بالوحدات  متاأثرة  بدت  التي  اإبراهيم  عبداهلل  درا�شة  هناك 

التي ا�شتخدمها بروب يف حتليله املورفولوجي للحكايات اخلرافية)5(.
من  �شابقاتها  عن  تختلف  فهي  النجار  رجب  حممد  درا�شة  اأما 
واحد,  وقت  يف  تركيبي  حتليلي  منهج  على  فيها  �شار  فقد  الدرا�شات, 
االأ�شا�شية  مكوناتها  اأو  وحداتها  اإىل  �شرية,  كل  ال�شرية,  رد  غايته 
خمتلف  على  عالقاتها  طبيعة  با�شتقراء  يقوم  ثم  منها,  تتاألف  التي 
مبداأي  على  معتمدًا  والداللية  الرتكيبية  اأو  املورفولوجية  امل�شتويات 
التوافق والتخالف بني العنا�شر بحثًا عن النموذج الذي تخ�شع له البنية 
الثبات  لقواعد  اكت�شافًا وحتديدًا  م�شتوياتها,  على خمتلف  الق�ش�شية 
يف   - وهي  املدونة)6(.  ن�شو�شها  يف  واملالحم,  ال�شري  هذه  يف  الواردة 
راأيي - اأقرب الدرا�شات اإىل حتديد البنية املورفولوجية لل�شري ال�شعبية؛ 
ملا فيها من ال�شمول واالإحاطة لكثري من الوحدات الوظيفية التي اأغفلها 
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منطلقًا  ال�شعبية  ال�شري  ن�شو�ص  جميع  من  اتخذت  ولكونها  االآخرون, 
ال�شري  اأن  اإىل   - النجار  درا�شة  اأي:   - الدرا�شة  تو�شلت هذه  وقد  لها. 
واحدة  كل  على  اأطلق  وظيفية كربى,  وحدات  �شبع  من  تتكون  ال�شعبية 
تاأكيدية  وخامتة  �شياقية  مقدمة  عن  ف�شال  ملحمية(,  )مرحلة  منها 
»ومن جمموع هذه املراحل تتكون البنية املورفولوجية الكربى وامل�شرتكة 

والثابتة بني ال�شري واملالحم العربية جميعًا«)7(. وهذه املراحل, هي: 
1 - مرحلة امليالد املبهر.

2 - مرحلة التن�شئة االجتماعية االغرتابية )املرحلة الهام�شية( وحتقيق 
الذات الفردية.

3 - مرحلة االعرتاف االجتماعي, وحتقيق الذات االجتماعية.
4 - مرحلة االعرتاف القومي, وحتقيق الذات القومية.

5 - مرحلة االعرتاف الديني, وحتقيق البطولة الدينية.
6 - مرحلة االعرتاف الكوين اأو االإن�شاين, وحتقيق البطولة الكونية.

7 - موت البطل اأو نهاية مق�شية)8(.
ونظرًا ل�شمولية التحليل املورفولوجي الذي تو�شل اإليه النجار, راأيت 
)وااإ�شالماه(؛  باكثري  اأحمد  علي  االأديب  رواية  مقاربة  يف  اعتمده  اأن 
التي اأجد فيها بناًء فنيًا يقرتب كثريًا من بناء ال�شرية ال�شعبية, ذلك اأنَّ 
الكثري من الوحدات الوظيفية التي ينه�ص عليها بناء ال�شرية ال�شعبية 
مع  بعيد  حد  اإىل  يتطابق  االأخرية  �شكل  جعل  مما  الرواية,  يف  قائمة 
باحلديث   - البطل  والدة  قبل   - تبداأ  فالرواية  ال�شعبية.  ال�شرية  �شكل 
عن الف�شل االأخري من حكاية �شقوط مملكة خوارزم �شاه حتت �شربات 
�شيوف املغريين من التتار, تلك اململكة املرتامية االأطراف, التي مل يبق 
منها �شوى بقعة �شغرية يحكمها ال�شلطان جالل الدين بن امللك خوارزم 
حتى  اآخر  اإىل  حني  من  يتهددها  اخلطر  ظل  االأخرى  هي  والتي  �شاه, 
�شقطت. كما اأظهرت مقدمة الرواية االأحوال املرتدية التي مير بها العامل 
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االإ�شالمي, من تخاذل حكامه عن ن�شرة بع�شهم بع�شا, وعجزهم عن 
مواجهة التتار, ف�شاًل عن ك�شفها للو�شط االجتماعي الذي �شيولد فيه 

البطل, والبنية القرابية التي تربطه مبن حوله. 
التي  التمهيدية,  املقدمة  عن  تختلف  ال  الروائية  املقدمة  وهذه 
الو�شع  للك�شف عن  تاأتي  والتي  ال�شعبية,  ال�شري  البطل يف  والدة  ت�شبق 
ال�شيا�شي واالجتماعي والع�شكري الذي يعي�شه املجتمع قبل ظهور البطل 
ـه و�شع م�شطرب وغري متزن,  املنقذ, الذي عادة ما ت�شوره ال�شرية باأنَّ
املخل�ص  البطل  جميء  معنى  فما  واإال  املعايري,  بكل  �شلبي  »و�شع  فهو 
واملنقذ؟«)9(. واملقدمة التمهيدية لي�شت »بداية زمنية لل�شرية فقط, بل 
تاأتي  املقدمة  وبعد  الأفقها«)10(.  ال�شرية وحتديد  باأحداث  اإرها�ص  هي 

املراحل االآتية: 
ال�شعبي,  البطل  مبيالد  املرحلة  هذه  تبداأ  املبهر:  امليالد  مرحلة   -  1
ح  و»تهيئ النبوؤة يف ال�شري ال�شعبية لظهور البطل قبل والدته, وُتلمِّ
يف الوقت نف�شه اإىل االأعمال البطولية التي �شيقوم بها«)11(. ففي 
�شرية امللك �شيف بن ذي يزن يخرب احلكيم �شقرديون امللك اأفراحًا 
اأنه وجد يف الكتب القدمية اأن ولدًا يظهر يقال له: �شيف »ويكون اأبوه 
والّدمن  االأر�ص  وتلك  احلب�ص  بحمراء  وت�شويره  اليمن,  بالد  من 
والرهبان  وال�شحرة  وال�شودان  احلب�شة  منه  تقا�شي  ما  فيعظم 
ويظهر له �شاأن واأي �شاأن؟! ويحكم على االإن�ص واجلان ب�شر �شيف 
اآ�شف بن برخيا وزير نبي اهلل �شليمان بن داود عليه ال�شالم«)12(. 
»كان  الراوي:  ل�شان  على  النبوءة  تقول  )وااإ�شالماه(  رواية  ويف 
جالل الدين كاأغلب ملوك م�شر مولعًا با�شتطالع النجوم, فهو ي�شت�شري 
اأراد امل�شري لقتال التتار بعث اإىل  املنجمني كلما هّم باأمر عظيم, فلما 
منجمه اخلا�ص فح�شر عنده, فاأمره بالنظر يف طالعه, فقال له املنجم: 
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بيتك غالم  اأهل  و�شيولد يف  ويهزمونك,  التتار  �شتهزم  يا موالي  »اإنك 
يكون ملكًا عظيمًا على بالد عظيمة, ويهزم التتار هزمية �شاحقة«)13(.

وتتحقق النبوءة يف الرواية �شاأنها يف ذلك �شاأن النبوءة يف ال�شرية 
فيه  مرغوب  »غري  يكون  ما  غالبًا  والأنه  املنقذ,  البطل  فيولد  ال�شعبية, 
االأمري  ن�شل  من  البطل  جاء  فقد  �شيا�شية«)14(,  اأو  اجتماعية  الأ�شباب 
ممدود ابن عم ال�شلطان جالل الدين, فجاء و�شط خماوف اأبويه عليه 
من غدر خاله, الذي يرى يف مولده انتقال ملكه اإىل ابن اأخته وانقطاعه 

عن ولده. 
قبل  نبيلة  اأ�شواًل  ال�شرية  لبطل  يهيئ  ال�شعبي  القا�ص  كان  واإذا 
�شيف  فامللك  دائمًا:  رفيع  مقام  ذو  البطل  والد  اأنَّ  »نالحظ  فـ  والدته, 
ابن امللك ذي يزن. واملهلل ابن ربيعة �شيد قبيلته. وعنرتة ابن االأمري 
�شداد بن قراد من اأ�شياد قبيلة عب�ص, واالأمري حمزة البهلوان ابن اأمري 
اأ�شياد بني هالل, واالأمرية ذات  اأحد  مكة. واأبو زيد الهاليل ابن رزق 
الهمة ابنة مظلوم اأحد اأمراء قبيلته«)15(. فاحلال ال يختلف يف الرواية, 
فالبطل ابن االأمري ممدود ابن عم ال�شلطان جالل الدين بن خوارزم 

�شاه, وزوج اأخته جهان خاتون.
وخماطر  ل�شعوبات  البطل  يتعر�ص  ما  كثريًا  ال�شعبية  ال�شري  ويف 
يولد  الذي  ذلك  »هو  ال�شعبي  البطل  اأ�شبح  حتى  والدته,  منذ  مميتة 
غريبًا وكاأن احلياة كلها ترف�شه, ولكنه �شرعان ما ي�شق طريقه ويتغلب 
على ال�شعوبات, ويحقق يف النهاية هدفًا ي�شهم يف �شنع ال�شورة املكتملة 
للحياة«)16(. فامللك �شيف بن ذي يزن حاولت اأمه قتله وهو طفل ر�شيع 
»ورفعت يدها اليمني بال�شالح واأم�شكت راأ�شه بيدها ال�شمال واأرادت اأن 
ت�شربه على رقبته لرتميها عن جثته واإذا يدها قد يب�شت باأمر اهلل تعاىل 
�شقرديون  احلكيم  حاول  وحني  عمره«)17(,  طول  وهو  اهلل  يريده  الأمر 
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الكيد له والفتك به مرارًا كانت العناية االإلهية تتدخل لتقف اإىل جانبه, 
وهو ي�شق طريقه يف احلياة ليوؤدي الهدف املر�شوم له م�شبقًا.

وال يختلف االأمر كثريًا يف الرواية, فحني ولدت جهان خاتون غالمًا, 
وجاءت زوجة ال�شلطان بجارية, اأيقن ال�شلطان جالل الدين »اأن امللك 
�شينتقل اإىل ابن اأخته على وجه من الوجوه ف�شاءه ذلك, واأحب اأن يرى 
الغالم فذهب اإىل ق�شر اأخته ليطمئن على �شحتها, فلما وقع نظره على 
البادي يف وجهه,  التغري  ي�شرت عنها  اأن  تر�شعه مل ميلك  وليدها وهي 
رّق  اأخيها,  نحو  الطفل  اأم  نظرات  واأمام  الغدر«)18(.  عينه  يف  وقراأت 
اأمر  قلب ال�شلطان جالل الدين الأخته, و�شعر باخلجل حني ارتاب من 
النا�شع  االأبي�ص  جبينها  على  و»طبع  اأخته  �شرير  نحو  فـتـقدم  الطفل, 
ـه ي�شتغفرها مما هج�ص بخاطره من نية ال�شر بوليدها؛  قبلة حارة كاأنَّ
ويعدها باأنَّ يده لن متتد اإليه ب�شوء, فلم جتبه جهان خاتون بغري الدموع 
تنهمر من عينيها«)19(. كما �شملت العناية االإلهية الطفل املوعود بكامل 
الرعاية من حادثة الغرق التي تعر�شت لها اأ�شرته بعد هزمية خاله اأمام 
وبيعه يف  الل�شو�ص,  اأيدي  ابنة خاله على  مع  باختطافه  التتار, مرورًا 

�شوق الرقيق, اإىل جناته من احلروب والوقائع التي كان يخو�شها. 
مع�شلتان  له,  االأب  تبني  وعدم  الوالدة,  مكان  عن  البطل  وغربة 
ففي  حياته.  بداية  يف  ال�شعبي  البطل  يواجههما  ما  غالبًا  اأ�شا�شيتان, 
اإثر  بجراحه  متاأثرًا   - البطل  والد   - ممدود  االأمري  ي�شت�شهد  الرواية 
يتمتع  عليه احلول ومل  يدر  ملّا  املهد  »�شبيًا يف  تاركًا  التتار,  مع  معركة 
الدين,  جالل  ال�شلطان  خاله  فيحت�شنه  قالئل«)20(,  اأيامًا  اإال  بروؤيته 
ليعي�ص البطل بعيدًا عن م�شقط راأ�شه, يف مملكة �شغرية يف اإحدى قرى 

الهند, اأ�ش�شها خاله بعد �شقوط مملكته بغزنة يف اأيدي التتار.
ال�شعبي يف هذه  البطل  البطل: ميتاز  الهام�شية يف حياة  املرحلة   -  2
املرحلة بـ »طفولة غري عادية ج�شديًا وانفعاليًا وعقليًا«)21(, وفيها 
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اإىل  املرحلة  هذه  وتهدف  اأقرانه.  بها  ويبز  الفرو�شية  بفنون  يربع 
اإك�شاب البطل قيمًا مغايرة, وو�شعها مو�شع التنفيذ اجلزئي)22(.

البطل  ن�شاأ  فقد  االإطار,  هذا  عن  يخرج  ال  الرواية  يف  واحلال 
قتال  اإىل  متطلعًا  اخليل,  بركوب  �شغوفًا  للفرو�شية  حمبًا  )حممود( 
ال�شائ�ص  وي�شفه  منهم.  ووالده  خلاله  والثاأر  عليهم  واالنت�شار  التتار, 
ال�شيخ   - خماطبًا   - فيقول  فيها,  اأ�شيب  التي  رحلته  يف  رافقه  الذي 
القوة  من  االأيام  من  يوم  يف  يظهر  مل  ولكنه   ...« الهندي:  �شالمة 
اأقول يف و�شفه؟  والن�شاط والتحم�ص واالندفاع ما اأظهره اليوم. وماذا 
وانطلق  فحطمه,  فهاج  قف�شه  يف  اأُوذي  بالليث  اأاأ�شبهه  اأ�شبهه؟  ومبا 
يطوي ال�شهل واالأكم وراء فري�شته؟ اأم اأ�شبهه بالعا�شفة تهب فال يقف 
دونها �شيء؟ لقد خلتني اأمام بطل من اأبطال الفرو�شية, ال اأمام �شبي 
مل ي�شلخ ال�شابعة. واأق�شم لك لوال تذكري دائمًا ما عهد اإيّل من حرا�شته 
ووقايته, وخويف اأن ي�شاب ب�شوء وهو يف عهدتي, ملا ج�شمت نف�شي م�شقة 
اجلري معه, فقد كّل ج�شمي, ونفدت قوتي, وبلغ اجلهد مني مبلغًا كاد 
كاأنه معني  ن�شاطه,  وغلواء  قوته,  زال يف عنفوان  ما  وهو  يق�شي علي, 

ن�شاط ال ين�شب«)23(.
وناولني جعبة  قو�شه  فاأخرج   ...« فيقول:  الرمي,  قوته يف  وي�شف 
�شهامه. فجعل ياأخذ منها �شهمًا بعد �شهم فيثبته على القو�ص ثم ينزعها 
االأ�شجار  ال�شهم له حفيف بني فروع  الرماة. وينطلق  كاأح�شن ما ينزع 

واأغ�شانها امللتـفة«)24(. 
»ف�شربه  ال�شعبـي  البطل  ال�شعبية �شربة  ال�شرية  ت�شور  ما  وكثريًا 
ـه مـن ال�شغـار فوقعـت  وحـ�ص الفـال بال�شوط املطل�شم �شربة جبار مـع اأنَّ
ـه  كاأنَّ والقفار  الرب  يف  االأر�ص  اإىل  فنزلت  الي�شـار  يـده  علـى  ال�شربـة 
البطل  الرواية عندما طلب  بيكار«)25(. ويف  ق�شمها  اأو  ن�شرها مبن�شار 
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)حممود( من خاله ال�شلطان جالل الدين اأن يرتك له ابن جنكيز خان 
�شربات.  ثالث  على  يزيد  اأال  خاله  عليه  فا�شرتط  ب�شيفه,  هو  ليقتله, 
ثم  الهواء,  يف  هزتني  �شيفه  و»هز  الترتي,  االأمري  من  البطل  فتقدم 
فرحني  احلا�شرون  فكرّب  راأ�شه,  اأطارت  �شربة  االأ�شري  عنق  به  �شرب 
البطل يف مراحل حياته  القوة الزمت  ال�شغري«)26(. هذه  االأمري  بقوة 
عند  واالإفرجن  اأيوب  ال�شالح  جنود  بني  دارت  التي  املعركة  ففي  كلها, 
رفع  فقد  املن�شورة,  يف  ال�شلطاين  الق�شر  اقتحام  االأخريين  حماولة 
»قطز  فعاجله  بيرب�ص  لي�شرب  بال�شيف  دارتو( ميينه  )الكند  قائدهم 
ب�شربة اأطنت ميينه من �شاعدها فهوت على االأر�ص و�شيفها يف قب�شتها! 
ثم طعنه باحلربة يف مفرج املغفر من عنقه, فاندلع ل�شان احلربة من 

حلقه, وهوى الكند �شريعًا«)27(.
الظهور, وهي غالبًا ما  الغرامية يف  العقدة  تبداأ  ويف هذه املرحلة 
يرتكز عليها القا�ص ال�شعبي يف بناء ال�شرية, فال تكاد تخلو منها �شرية 
العقدة  اإىل  جلاأ  حني  ال�شعبي  القا�ص  اأن  ذكره  اجلدير  ومن  �شعبية. 
اجلمهور  و�شد  الت�شويق  هدفه  كان  ال�شرية,  اأحداث  بناء  يف  الغرامية 
املتلقي, ويف الع�شر احلديث �شارت العقدة الغرامية تقليدًا من تقاليد 
الرواية التاريخية, فال تكاد تخلو منها رواية تاريخية, وغايتها ال تختلف 
عما هي عليه يف ال�شرية ال�شعبية, فهي تهدف اإىل ت�شلية القراء وجذبهم 

اإىل قراءة التاريخ)28(.
ويف الرواية نرى تلك الرابطة احلميمة التي تربط البطل بحبيبته 
وابنة خاله ورفيقة �شباه, اإال اأنَّ عالقتهما يف هذه املرحلة بداأت تنحو 
منحى اآخر, يختلف عما كانت عليه يف ال�شابق, فقد بلغ البطل حممود 
ف�شارت  الن�شاء  مبلغ  )جلنار(  جهاد  وبلغت  الرجال,  مبلغ  )قطز( 
الرجل,  املراأة يف  املراأة, ورغبة  الرجل يف  نظراتهما ال تخلو من رغبة 
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ذلك اأنَّ االألفة التي بينهما كانت »تنمو معهما وترتعرع وتنتقل من طور 
اإىل طور حتى ن�شجت حبًا وغرامًا. ف�شعرا بفيو�ص من ال�شعادة مل ي�شعرا 
مبثلها قط تغمرهما فتن�شيهما كل ما مر بهما من نعيم امللك وما اختلف 
عليهما بعد ذلك من �شروف االأيام ونكباتها. وحليت الدنيا يف عينيهما 
ف�شارت ريا�شًا واأنهارًا وورودًا واأزهارًا...«)29(. وكما ُيَحال بني اقرتان 
البطل بحبيبته يف ال�شرية ال�شعبية, يقف يف الرواية مو�شى ابن �شيدهما 
غامن املقد�شي حجر عرثة اأمام زواج البطل) قطز( بحبيبته )جلنار(؛ 
ـه بعد موت اأبيه - الذي كان قد وعد العا�شقني بالزواج - عمد  ذلك اأنَّ

مو�شى اإىل التفريق بينهما فباع )جلنار( الأحد جتار الرقيق يف م�شر.
واإذا كان البطل ال�شعبي يف هذه املرحلة )املرحلة الهام�شية(غالبًا 
ما يتعر�ص لالإ�شاءة على امل�شتوى الفردي واالجتماعي, فاحلال ال يختلف 
مع بطل الرواية الذي تعر�ص لكثري من تلك االإ�شاءات, بدءًا بنكبة خاله 
ال�شلطان جالل الدين اأمام التتار, ثم مقتله يف جبل االأكراد على يد اأحد 
الل�شو�ص هناك, مرورًا ببيعه مع ابنة خاله يف �شوق الرقيق, واختتامًا 
بتلك االإ�شاءات التي تعر�ص لها يف منزل �شيده غامن املقد�شي, على يد 
ولده مو�شى, الذي عمد يف نهاية املطاف اإىل التفريق بينه وبني حبيبته 

جلنار.
ويف هذه املرحلة تقّلب البطل حممود, اأو قطز - كما �شمي بعد اأن 
اأ�شبـح مملوكًا- يف البالد حتى انتهى به املطاف يف م�شر مملوكًا من 
مماليك عز الدين اأيبك »وهذه املرحلة مبثابة )�شفر التكوين( يف حياة 
بطل الرواية حيث اختلف اإىل �شيخ االإ�شالم عز الدين بن عبدال�شالم 

الذي كان حجة ع�شره يف القول والعمل«)30(.
املرحلة  هذه  وتت�شم  بالبطل:  االجتماعي  االعرتاف  مرحلة   -  3
وي�شد  حميطه  يف  وينبغ  »يجتازه,  اأويل  الختبار  البطل  بخ�شوع 
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االأنظار حوله«)31(, وغاية االختبار »حتقيق االعرتاف االجتماعي 
بالبطل, واإزالة العقبات االجتماعية التي اأدت اإىل طرده وانف�شاله 

عن اجلماعة من قبل«)32(.
وت�شوير هذه املرحلة يف حياة بطل الرواية, تبداأ بتلك االأعمال التي 
و�شيخه  الزعيم,  ابن  �شيده  من  بتكليف  )قطز(  البطل  بها  يقوم  كان 
عز الدين ابن عبدال�شالم, والتي حاز بها ثقتهما وت�شجيعهما له. فحني 
ال�شليبيني  جي�ص  يوؤازره   - دم�شق  �شاحب  اإ�شماعيل  ال�شالح  خرج 
مع  يخرج  اأن  قطز  مهمة  اقت�شت  م�شر,  ملك  اأيوب  ال�شالح  لقتال   -
جي�ص ال�شالح اإ�شماعيل, فاإذا ما التحم اجلي�شان �شاح قطز يف �شفوف 
ال�شاميني, يحر�شهم لالإنحياز جلي�ص م�شر الذي جاء لقتال ال�شليبني, 
لعمله هذا  فكان  امل�شري.  اإىل �شفوف اجلي�ص  اأ�شحابه  مع  ينحاز  ثم 
ال�شالح  وهزمية  امل�شري,  اجلي�ص  ل�شالح  املعركة  كبري يف ح�شم  اأثر 
امل�شريون  و»التم�شه  لن�شرته,  الذي جاء  ال�شليبيني  وجي�ص  اإ�شماعيل 
عقب انتهاء املعركة ليحتفلوا به, ويعرفوا له ما �شنع, كما فعلوا بغريه 
ال�شاميني, ولكنهم مل يجدوه«)33(. وحني اقتحم االإفرجن  اإخوانهم  من 
حرمي  �شدة  اإىل  ي�شلون  وكادوا  املن�شورة,  يف  ال�شلطاين  الق�شر 
والعويل«)34(,  بال�شياح  اأ�شواتهن  الق�شر قد رفعن  و»ن�شاء  ال�شلطان, 
بقتل  تكفل  بل  لهم,  ت�شدت  التي  اجلماعة  �شمن  قطز  البطل  كان 
قائدهم الكند دارتو. وعندما كلفه اأ�شتاذه عز الدين اأيبك- باإيعاز من 
اأقطاي, قام البطل باملهمة  اأن يقتل فار�ص الدين  امللكة �شجرة الدر - 
يربر  حني  ال�شرية  بطل  مع  ال�شعبي  القا�ص  يتعاطف  وكما  قيام.  خري 
بع�ص اأعمال البطل التي قد تبدو اأنها خرجت عن م�شار املهمة التي ُكلِّف 
ـه »قد بدا من ظلم اأقطاي  بها, علّل الراوي قتل فار�ص الدين اأقطاي باأنَّ
وبغيه على النا�ص وف�شاد اأ�شحابه يف البالد ما ي�شتحل به دمه ويتقرب 
اإىل اهلل بقتله«)35(, وبذلك يقنعنا الكاتب - كما يقنع القا�ص ال�شعبي 
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اأقطاي ياأتي �شمن مهمة البطل التي  باأنَّ قتل فار�ص الدين  جمهوره - 
انتدب لها, اإذ اإن »ر�شالة البطل ال�شعبي ذات �شقني؛ االأول: يقوم على 
واالإحلاد«)36(.  الكفر  حماربة  على  والثاين:  والف�شاد.  الظلم  حماربة 
وال تنتهي هذه املرحلة اإال بح�شول البطل على بع�ص االمتيازات, التي 
توؤكد اعرتاف اجلماعة به, »وبدون اجتياز البطل هذه املرحلة ال بطل 

وال بطولة الحقة«)37(.
ويف الرواية حاز البطل على ثقة اأ�شتاذه عز الدين اأيبك, وثقة امللكة 
اأريكة  الرتقائها  يوم  ثالث  الدر  �شجرة  امللكة  فا�شتدعته  الدر,  �شجرة 
ال�شلطنة, واأثـنت على �شنيعه يوم قتل قائد االإفرجن الكنددارتو, ووعدته 
اأما  واأنعمت عليه بجلنار«)38(.  له بوعدها  ْت  بالزواج من حبيبته »فربَّ
وقلده  اأعتقه  حتى  وترقيته,  تقريبه  يف  »فزاد  اأيبك  الدين  عز  اأ�شتاذه 

اأكرب من�شب يف الدولة, وهو من�شب نائب ال�شلطنة«)39(.
ال�شعبية,  ال�شرية  يف  احلبيبني  لقاء  ال�شعبي  القا�ص  ي�شف  وكما 
الزفاف,  ليلة  )جلنار(  بحبيبته  )قطز(  البطل  لقاء  الروائي  ي�شف 
فيقول: »... فطاب اللقاء و�شاد ال�شفاء, و�شالت دموع الفرح, وحتدث 
ذنوب  وتذوكرت  النجوى,  ورقت  ال�شكوى,  ولذت  القلب,  اإىل  القلب 
الزمان ثم غفرت له دفعة واحدة, ومرت اللحظات, كاأنها حبات عقد 
من اللوؤلوؤ الن�شيد وهي �شلكة فانترث, وقرت بنعيم الو�شول عيون طاملا 
وم�شجع  نافر,  نوم  على  اإال  تنطبق  كانت  فما  الطويل,  البني  اأ�شهدها 
�شوق  يف  و�شمته  فاأعتبته  ي�شتعتبها  مرتفقًا  النعا�ص  اإليها  فم�شى  قلق, 
بني اأهدابها ال�شاجية, فرقد اثنان احلب ثالثهما حتوطهما ب�شمات اهلل 
ور�شوانه. وحتقق حلم يف االأر�ص, واأجيبت دعوة يف ال�شماء انطلقت من 
وكانتا  ال�شند,  نهر  امراأتني غرقتا يف  واطماأنت روحا  فم رجل �شالح, 
كثريًا ما تنظران اإليهما �شغريين يلعبان يف حديقة الق�شر امللكي بغزنة 
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فتتمنيان اأن تريا مثل هذا اليوم. حتى تنف�ص ال�شبح, فهب العرو�شان 
مذعورين يخ�شيان اأن يكون ما كانا فيه روؤيا يف املنام, والتم�ص اأحدهما 

االآخر يف نور الغب�ص, فاإذا هما متعانقان«)40(.
االإ�شالم  يتعر�ص  املرحلة  هذه  يف  الديني:  االعرتاف  مرحلة   -  4
واأر�شه لهجمة �شر�شة من اأعدائه ويتحتم على البطل رد العدوان, 
واالنت�شار على االأعداء, اإذ »ال تكتمل ر�شالة البطل ال�شريي, الذي 
الق�شاء  دون  اإن�شانية,  ر�شالة  �شاحب  يكون  الأن  بطولته,  توؤهله 
على خ�شومه الرئي�شيني, الذين يختلفون معه دينيًا وقوميًا«)41(, 
اأو  الدينية  البطولة  البطل يف هذه املرحلة يعني »حتقيق  وانت�شار 
االنت�شار للذات الدينية«)42(, كما يعني حتقق النبوؤة التي ارتكزت 
البطل  انتدب  التي  املهمة  تكون  وبتحققها  ال�شرية,  اأحداث  عليها 

للقيام بها قد انتهت.
تبداأ هذه املرحلة يف حياة بطل الرواية بعد حتقق الق�شم االأول من 
الروؤيا, وو�شول البطل اإىل �شدة احلكم وت�شلمه زمام االأمر. اإذ تتعر�ص 
البالد االإ�شالمية لغزو ترتي متوح�ص, فبعد ا�شتيالء التتار على الدولة 
االإ�شماعيلية يف فار�ص زحفوا »على بغداد فقتلوا اخلليفة اأ�شنع قتلة ثم 
ويخربون  الدور  وينهبون  االأعرا�ص  وينتهكون  الدماء  ي�شفكون  م�شوا 
العظيمة  الكتب  خزائن  من  فيها  ما  اإىل  وعمدوا  وامل�شاجد,  اجلوامع 
خيولهم  عليه  مرت  ج�شرًا  منها  جعلوا  حتى  دجلة  نهر  يف  فاألقوها 
ذلك  بعد  القتلى  بعدِّ  هوالكو  واأمر  يومًا  اأربعني  ذلك  على  وا�شتمروا 

فبلغت عدتهم زهاء مليوين نف�ص«)43(. 
اأيديهم,  يف  ال�شام  �شقوط  بعد  م�شر  نحو  التتار  ح�شود  وتتجه 
يف  قطز,  الدين  �شيف  البطل  بقيادة  امل�شلمني  جي�ص  لهم  فيت�شدى 
معركة �شر�شة انتهت بهزميتهم, واإجالئهم عن بالد امل�شلمني, ومعاقبة 
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ال�شعبية  ال�شرية  وحتفل  امل�شلمني.  وملوك  اأمراء  من  معهم  املتواطئني 
بال�شراع والقتال و»هذا ال�شراع النا�شب على امتداد ال�شرية ال�شعبية 
التاريخي وما احتواه من م�شكالت حربية  الواقع  وليد  واملحدد هويتها 

بالدرجة االأوىل ثم دينيه فاجتماعية«)44(.
كثريًا  الروائي  �شور  فقد  الرواية,  يف  كثريًا  احلال  يختلف  وال 
بني  اأو  والتتار,  امل�شلمني  بني  القائم  ال�شراع  ال�شيما  ال�شراعات,  من 
هي  كما   - الراوي  ين�ص  ال  ال�شراع  اأثناء  ويف  وال�شليبيني.  امل�شلمني 
عادة القا�ص ال�شعبي يف ال�شرية - اأن ي�شور بطولة البطل و�شجاعته يف 
تلك احلروب, ففي معركة )عني جالوت( كان البطل قطز »يقاتل قتال 
كاأنه  وانتف�ص �شعره, ف�شار  اأحمر وجهه  الراأ�ص, وقد  امل�شتميت حا�شر 
قطعة من اللهب يعلوها اإع�شار من الدخان االأ�شود, وكان الناظر اإليه 
وهو يتقدم ال�شفوف وي�شرب ب�شيفه ذات اليمني وذات ال�شمال, فكلما 
اآخر ورمى االأول يف وجوه العدو, وكلما  اأعوج له �شيف التم�ص له �شيفًا 
جندل بطاًل من اأبطال العدو �شاح: )اهلل اأكرب( ي�شفق عليه.... وب�شر 
ال�شلطان ب�شهم ي�شوب نحوه ف�شد عنان جواده فوثب اجلواد قائمًا على 
ال�شلطان  عنه  ونزل  فتداعى  اجلواد  �شدر  يف  ال�شهم  فن�شب  رجليه, 
كما  العزيز!«)45(.  الرفيق  اأيها  اهلل  �شبيل  يف  يقول:  وهو  عرقه  وم�شح 
كاالأمري  وجنوده,  البطل  م�شاعدي  بطولة  ي�شور  اأن  الروائي  ين�شى  ال 
بيرب�ص واالأمري جمال الدين ال�شم�شي وغريهما, وهو بذلك مل يخرج يف 
ت�شويره لل�شراع احلربي عن املفهوم ال�شعبي له, فهو �شراع »جماعي 

االأهداف, يخو�شه البطل يف �شبيل اجلماعة وباجلماعة«)46(.
متاهي  »يزداد  الديني(  االعرتاف  )مرحلة  املرحلة  هذه  ويف 
انت�شاره لالإ�شالم«)47(, فحني دخل  اجلمهور يف بطله امللحمي ب�شبب 
البطل قطز مدينة دم�شق »فرح به اأهلها, واأقاموا له الزينات, وا�شتقبلوه 



أثر التراث في الشكل الروائي - السيرة الشعبية أمنوذجاً

20
13

بر 
فم

نو
 - 

هـ
14

35
م 

حر
 م

، 3
5 

دد
لع

ا

96

جـــــذور

نزل  حتى  والرياحني,  االأزهار  طريقه  على  ونرثوا  واالأعالم,  بالطبول 
بقلعتها«)48(.

يفرغ  اأن  »بعد  املرحلة  وتاأتي هذا  اأو نهاية مق�شية:  البطل  موت   -  5
�شرورة  وتنتفي  الإرادته,  اجلميع  ويخ�شع  ر�شالته  اأداء  من  البطل 
وجوده«)49(. وهي مرحلة »اإقرار بالعجز الب�شري يف مواجهة املوت 

وتاأكيد حتمية املوت«)50(.
ويف الرواية, بعد انت�شار البطل على التتار يف معركة عني جالوت, 
للغزو الترتي املتوح�ص, الذي عانى منه  التي و�شعت حدًا  تلك املعركة 
انتهت, فقد حتققت  البطل قد  تكون مهمة  الويالت,  االإ�شالمي  العامل 

النبوءة وحتقق الهدف الذي �شعى اإليه البطل طوال حياته.
واإذا كان »البطل امللحمي ُيقتل وهو يف كامل قواه اجل�شدية والعقلية 
والنف�شية, فهو بطل ال ي�شيخ, ولذلك ال ُيقتل اأو ُي�شرع اإال غدرًا .. الأن 
بطل  مع  يختلف  ال  فاحلال  جلمهوره«)51(؛  هزمية  املبا�شرة  هزميته 
الرواية الذي قتل غدرًا على يد �شديقه بيرب�ص وجماعة االأمراء, فحني 
ترجل بيرب�ص عن فر�شه ودنا من البطل ليقبل يده »فمّد اإليه ال�شلطان 
يده, فقب�ص عليها ب�شدة - وكانت تلك اإ�شارة بينه وبني جماعته االأمراء 
- فحمل اأحدهم على ال�شلطان ف�شرب عاتقه بال�شيف, وتعلق به اآخر 
فاألقاه عن فر�شه, ورماه ثالث ب�شهم فن�شب يف �شدره«)52(. وَقْتُل البطل 
)قطز( بهذه الطريقة ال تختلف عن قتل اأبي زيد الهاليل, بطل ال�شرية 
اأمامه,  �شائرًا  الهاليل  زيد  اأبا  دياب  ترك  �شيد  رحلة  ففي  الهاللية, 
يد  يف  فوجد  مرعوبًا,  زيد  اأبو  فالتفت  دياب  يد  من  »خذها  به  و�شاح 
اأبو زيد وفكر  االأمري دياب �شنبلة قمح, وملا عاد دياب الكرة مل يلتفت 
اأنها �شحكة مثل العادة, عند ذلك لكد دياب ال�شهبا طلعت كالريح حتى 
قربت من اأبي زيد, ف�شحب الدبو�ص و�شربه على راأ�شه, فطلع بزر خمه 

على الدبو�ص, فوقع اأبو زيد على االأر�ص غميان«)53(. 
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ال�شرية  حلقات  من  حلقة  هذه  االأبناء(:  )جيل  ال�شرية  خامتة 
مهمة؛ كونها تلخ�ص ر�شالة اجليل الذي يلي البطل, فهي »عقد �شمني 
البطل«)54(,  ر�شالة  موا�شلة  على  للتاأكيد  واجلماعة  البطل  اأبناء  بني 
جند  الرواية  ويف  وظيفية)55(.  وحدة  لي�شت  الأنها  اختيارية؛  ولكنها 
فحني  بيرب�ص,  وقاتله  ل�شديقه  بعده  من  باالأمر  يعهد  قطز  البطل  اأن 
همت جماعته بالفتك بقاتليه, �شاح فيهم: »دعوا بيرب�ص ال تقتلوه! اإنه 
�شلطانكم قد وليته عليكم فاأطيعوه!«)56(, وقبل اأن يلفظ البطل اأنفا�شه 
االأخرية, كانت و�شيته لبيرب�ص: »قاتل اأعداء االإ�شالم يا بيرب�ص... هذه 

و�شيتي لك. ويغفر اهلل لك خطيئتك!«)57(.
اإن  اإذ  ال�شعبية؛  باجلزئية  باكثري  الروائي  ت�شرف  هنا  وُيالحظ 
اأن الذي يخلف البطل يف ر�شالته هم اأوالده  ال�شائد يف ال�شري ال�شعبية 
ابنته  خلفته  وعنرتة  وُدمر,  اأبناوؤه م�شر  خلفه  �شيف  فامللك  قاتليه,  ال 
باجلزئية  الت�شرف  هذا  ولعّل  عب�ص.  قبيلة  عن  الدفاع  يف  عنيرتة 
التي ن�شت  التاريخية,  التزام احلقيقة  الكاتب يف  يوؤكد رغبة  ال�شعبية 
على اأن امللك املظفر �شيف الدين قطز, مل يكن له اأوالد, كما اأن الذي 

توىل االأمر من بعده قاتله الظاهر بيرب�ص)58(.
كثريًا  التزم  )وااإ�شالماه(  روايته  يف  باكثري  اأن  �شبق  مما  ويت�شح 
من الوحدات الوظيفية التي ت�شكل البنية املورفولوجية لل�شرية ال�شعبية, 
ف�شاًل عن م�شمون الرواية, الذي ال يخرج عن امل�شمون الذي تعاجله 
ال�شري ال�شعبية, فال�شائد يف ال�شري ال�شعبية اأنها ت�شتند اإىل اأ�شل تاريخي 
احلقيقة  ح�شاب  على  العمل  يتكامل  بحيث  وحذفًا  اإ�شافة  فيه  »تعمل 
التاريخية يف معظم االأحيان«)59(. واحلال ال يختلف كثريًا يف الرواية, 
فال�شخ�شية املحورية يف الرواية لها وجود تاريخي بالفعل)60(, وتنتمي 
ذلك  فاعلة يف  �شريحة  وهي  باملماليك,  اجتماعية عرفت  �شريحة  اإىل 
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جانب  واإىل  االإ�شالمي.  التاريخ  اأبطال  من  الكثري  فيها  ظهر  الع�شر, 
ال�شخ�شية املحورية يف الرواية هناك �شخ�شيات اأخرى لها وجود فعلي 

يف التاريخ. 
ا املو�شوع الذي تعاجله الرواية فـ »ي�شتمد مادته االأ�شا�شية من  اأمَّ
احلدث التاريخي .. )معركة عني جالوت( حيث ك�شر امل�شلمون �شوكة 
املجاهدون  اأحرزه  الذي  ذلك  فقط  ع�شكريًا  ن�شرًا  يكن  ومل  التتار. 
االإ�شالمية,  واحل�شارة  االإ�شالم,  لدور  كان جت�شيدًا حيًا  بل  امل�شلمون, 
يف �شد الطوفان الترتي واإنقاذ االإن�شان, واالإن�شانية«)61(. والأن الروائي 
ال يروي تاريخًا, واإمنا اأراد اأن يكتب رواية تاريخية ي�شتلهم فيها ال�شكل 
بناء  عند  وال�شعبي  العلمي  التاريخني  بني  زاوج  فقد  لل�شرية,  ال�شعبي 
الذين  ال�شعبية؛  ال�شري  رواة  عمل  من  قريبًا  عمله  جعل  مما  الرواية, 
ي�شاعدهم  ما  التاريخي  من  ياأخذون  واإمنا  م�شوهًا,  تاريخًا  يروون  »ال 
على التعبري عن اأحداث ع�شرهم, وما يرد على حتديات هذا الع�شر, 

وي�شور اآمال الطبقات ال�شعبية التي يتوجهون اإليها«)62(. 
االأ�شاليب  من  كثريًا  الرواية  الأحداث  �شرده  الروائي يف  وي�شتخدم 
ال�شرد,  يف  كالتدخل  ال�شعبي,  القا�ص  بها  ا�شتهر  التي  ال�شردية, 
من  وغريها  بال�شعر,  النرث  واقرتان  اجلاهزة,  ال�شيغ  وا�شتخدام 
االأ�شاليب التي ُتعدُّ من لوازم ال�شرد ال�شفاهي لدى رواة ال�شري ال�شعبية. 
القومي(  )االعرتاف  مرحلتي  من  خلت  الرواية  اأن  ويالحظ 
راأي  ح�شب   - ت�شكالن  وظيفيتان  وحدتان  وهما  الكوين(  و)االعرتاف 
»االأعمدة  االأخرى  الوحدات اخلم�ص  اإىل جانب  النجار -  حممد رجب 
بدونها  �شرية  اأي  لل�شرية,  الفني  املعمار  اأو  البناء  يقوم  التي ال  ال�شبعة 
االختيارية  واخلامتة  ال�شياقية,  املقدمة  جانب  اإىل  االإطالق,  على 

التاأكيدية«)63(. 
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واأرى اأن خلو الرواية من هاتني املرحلتني ال يوؤثر �شيئًا على ال�شكل 
وميكن  لل�شرية,  ال�شعبي  ال�شكل  وهو  لروايته,  الروائي  ارت�شاه  الذي 

تربير ذلك ببع�ص الرباهني, هي:
الكوين(  )االعرتاف  و   ) القومي  )االعرتاف  مرحلتي  نتائج  اإن   -  1
التي  الديني(,  )االعرتاف  مرحلة  نتائج  عن  تختلف  ال  تكاد 
العدو؛  على  واالنت�شار  االإ�شاءة,  تقومي  يف  البطل  جناح  يف  تتمثل 
ا�شرتاك  عن  ف�شاًل  الثالث,  املراحل  يف  خارجي  عدو  هو  الذي 
املراحل الثالث يف اأغلب ال�شمات, االأمر الذي ميكن معه اأن حتل 
حّلت  حيث  الرواية,  يف  فعاًل  ح�شل  ما  وهو  اأخرى,  مكان  مرحلة 
مرحلة )االعرتاف الديني( حمل مرحلتي )االعرتاف القومي( و 

)االعرتاف الكوين(. 
2 - تت�شف مرحلة )االعرتاف القومي( بالنزعة القومية العربية للبطل, 
الظاهر  ك�شرية  ال�شعبية,  ال�شري  بع�ص  مع  تتفق  ال  املرحلة  وهذه 
اأ�شول تركية)64(.  اإىل  التي يرجع بطلها الظاهر بيرب�ص  بيرب�ص, 
ال�شري  كل  يف  ثابتة  وظيفية  وحدة  ُتعدُّ  ال  املرحلة  هذه  كانت  فاإذا 
ال�شعبية, فال �شك اأن عدم وجودها يف الرواية ال يحط من ال�شكل 
الرواية  اأن خلو  الكاتب لروايته, ف�شاًل عن  ال�شريي الذي ارت�شاه 
اأ�شول  اإىل  ينتمي  واأكيد؛ كون بطلها ال  وارد  اأمر  املرحلة  من هذه 

عربية)65(.
عاملية,  كونية  »حروبها  باأنَّ  الكوين(  )االعرتاف  مرحلة  تت�شف   -  3
حروب  هو  املهيمن  العن�شر  كان  واإْن  واالإن�ص  اجلن  فيها  ي�شرتك 
هذه  ان�شجام  عدم  ولعل  االأقالم...«)66(.  وعلوم  والكهنة  ال�شحر 
املرحلة ب�شماتها العجائبية مع الع�شر الذي كتبت فيه الرواية)*(, 
هو الذي حمل الروائي على اإغفالها, ناهيك عن تاأثريها ال�شلبي - 

لو وجدت - على هدف الرواية.



أثر التراث في الشكل الروائي - السيرة الشعبية أمنوذجاً

20
13

بر 
فم

نو
 - 

هـ
14

35
م 

حر
 م

، 3
5 

دد
لع

ا

100

جـــــذور

تعمد  فالروائي  بالرتاث,  الواعي(  )التاأثر  مرحلة  الرواية  تعك�ص 
اأنَّ  ذلك  لل�شرية؛  ال�شعبي  ال�شكل  واحتذاء  التاريخي,  امل�شمون  اإيراد 
ما  حٍد  اإىل  مرده  احلالية  التاريخية  الرواية  يف  ال�شريي  ال�شكل  »ذيوع 
اأن اأهم اأن�شاره يرغبون يف اأن يجابهوا احلا�شر ب�شخ�شيات منوذجية 
ن�شاالت  رواد  وبو�شفها  اأمثلًة,  بو�شفها  اإن�شانية  عليا  مثل  ذات  كبرية 
اإليه  �شعى  ما  وهو  احلياة«)67(.  اإىل  اأعيدوا  الذين  الكبرية  احلا�شر 
باكثري يف هذه الرواية؛ وذلك »نتيجة للظروف ال�شيا�شية اخلطرية التي 
متر بها املنطقة العربية يف تلك الفرتة وخا�شًة �شياع فل�شطني يف عام 
1948م, نرى باكثري يتفاعل مع هذه االأحداث ال�شيا�شية, ويخرج روايته 

التتار  الرائعة )وااإ�شالماه( تروي ق�شة البطل )قطز( ودحره جيو�ص 
لالأمة  ا�شتنجاد  �شرخة  الرواية  هذه  ومتثل  جالوت(  )عني  موقعة  يف 
لرتفع راية اجلهاد من جديد لتحرير فل�شطني«)68(. وهنا ميكن القول: 
اإن االأ�شباب التي وقفت وراء ظهور ال�شري ال�شعبية, هي االأ�شباب نف�شها 
التي دفعت باكثري لكتابة هذه الرواية, فالو�شع ال�شائد يف املجتمع العربي 
االإ�شالمي عند كتابة الرواية ال يختلف كثريًا عن الو�شع الذي كان �شائدًا 
يف املجتمع العربي االإ�شالمي اإّبان ظهور هذا النوع من ال�شري, فهو و�شع 
مزري, يت�شف ب�شعف �شلطة العرب, و�شيطرة االأجنبي على بالدهم. 
وعمومًا فالرواية تاريخية, لكنها لي�شت من النوع الذي ُيعنى ب�شرد وقائع 
املا�شي على احلا�شر,  باإ�شقاط  اأكرث من عنايته  التاريخ و�شخ�شياته, 

وهنا َيْكُمُن التوظيف الفني للتاريخ يف هذه الرواية.
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النادرة يف الأدب العربي

�سليمان الطايل)*(

متهيـــــد:
لي�س من �صك يف اأنَّ م�صادر الرتاث العربي)1( قد حفلت بالنوادر 
هذه   - مثلت  حيث  والت�صلية،  وال�صحك  ال�صخرية  تثري  التي  والطرائف 
العربي  الأدب  يف  العربية  النوادر  روافد  من  �صخمًا  رافدًا   - امل�صادر 
القدمي، ف�صاًل على اأنها حفلت بالأ�صباب والوظائف التي من اأجلها كتب 
موؤلفوها نوادرهم، كما اأنَّ مقدمات كتبهم ت�صري اإىل بيان اأهمية املزاح 
تعجبهم  والأفا�صل  العلماء  »فمازال  النف�س  عن  الرتويح  يف  والفكاهة 
املُلح، ويه�صون لها، لأنها جتّم النف�س، وتريح القلب من كد الفكر«)2(. 
عنها  اخلروج  يجوز  ل  وف�صوًل  اأ�صوًل  والنوادر  للملح  و�صعوا  كما 
»ولختيار املطايبات واملداعبات وما انخرط يف �صلكها من امللح واملزح 
اأ�صوٌل ل ُيخرج فيها عنها، وف�صول ل يخرج بها منها. وقد ُي�صتندر احلاّر 
ال�صد«)3(. كما  اإىل  به  يعود  الربد،  اإفراط  لأن  املثلج؛  والبارد  املن�صج، 
اهتموا وبينوا �صروط امل�صامر واملنادر، وغري ذلك مما يتعلق بخ�صائ�س 

امللح والنوادر.

)*(  العرائش - المغرب.
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1 - مفهوم النادرة:
وهبة  فمجدي  ومتباينة،  متعددة  تعريفات  النادرة  مل�صطلح 
anecdote �صرد ق�صري حلادثة طريفة،  يعرفها كالتايل: »نادرة، ُطرفة 
واملُلح:  النوادر  اإن  املعروفني.  الأ�صخا�س  من  ب�صخ�س  متعلقة  اأو  �صيقة 
كتابات واأقوال واأحاديث تتميز بالطرافة والت�صلية«)4(. فمن خالل هذا 
الراأي  وهو  والطرفة،  النادرة  بني  يرادف  وهبة  جمدي  جند  التعريف 
تعريفه  ي�صوق  حينما  عبدالنور«،  »جبور  عند  عليه  نعرث  الذي  نف�صه 
anecdote: نادرة، ملحة، حكاية �صغرية تبعث  للطرفة بقوله: »الطرفة 
اأو غرابة خارجة عن  فكاهة  تت�صمنه من  وال�صحك مبا  الن�صراح  على 

الكالم املاألوف«)5(.
واإذا ما انتقلنا من املعاجم اللغوية العربية اإىل الدرا�صات النقدية 
 Charles(بيال �صارل  امل�صت�صرق  عند  النادرة  جند  واملعا�صرة  احلديثة 
ُيذكر يف  الفكاهة مما  اأو  املُلحة  اأو  النكتة  Pellat( ل تخرج عن مفهوم 

املجال�س اخلا�صة،  اأو يف املجال�س العامة وي�صتدعي ال�صحك)6(.
�صالح  بن  و»هند  ال�صالح«  بن  »اإبراهيم  الباحثني  عند  وهي 
ال�صامع  يف  تثري  التي  امل�صتملحة  الق�صة  اأو  الطريف،  »اخلرب  ال�صويخ«: 
اأو  الت�صلية  اأو �صحكًا. وغايتها  ابت�صامة،  اأو  اأو ده�صة،  القارئ عجبًا،  اأو 

ال�صتمتاع مبا ُيحكى اأو النقد وال�صخرية والوعظ والإ�صالح«)7(.
اأدبي  جن�س  النادرة  اأنَّ  اإىل  نخل�س  التعريفات  هذه  خالل  من 
عن  يتميز  الذي  ال�صاخر،  الهزيل  الأدب  �صمن  يندرج  طريف،  �صردي 
بت�صليته، وانتزاع  القارئ  اأو  ال�صامع  اإمتاع  الأ�صا�س  الأدب اجلاد، غايته 
والإ�صالح،  الوعظ  غايته  اأحيانًا  تكون  الأدبي  اجلن�س  وهذا  �صحكته. 

والنقد وال�صخرية.
ينزع  الدللة،  متعدد  خطاب  النادرة  يف   ال�صاخر  اخلطاب  اإنَّ 
نحو التقاط ال�صاذ، وت�صوير الهام�صي، والطبقات املختلفة من املجتمع؛ 
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احلمقى  ونوادر  الطفيليني،  ونوادر  الأعراب،  ونوادر  البخالء،  كنوادر 
ونوادر  الفقهاء،   ونوادر  اللغويني،  ونوادر  املعلمني،  ونوادر  واملجانني، 

ال�صعراء، ونوادر الن�صاء ، ونوادر اخللفاء والأمراء والقّواد، وغريها.  
2 - ن�شاأة النادرة وتطورها:

ُيَعدُّ اجلاحظ املوؤ�ص�س احلقيقي للنادرة يف الرتاث العربي القدمي، 
�صفهيًا  تتداول  كانت  بعدما  املكتوب  الأدب  اإىل دوحة  اأدخلها  الذي  فهو 
قبله، وهو الذي اأر�صى خ�صائ�صها الفنية العامة. وقد اأجمع الدار�صون 
يقول  الأدبي.  لهذا اجلن�س  تاأ�صي�صيًا  ن�صًا  »البخالء«  كتابه  اعتبار  على 
اأنَّ )كتاب البخالء(  الأ�صتاذ توفيق بكار يف هذا ال�صدد: »ل جدال يف 
الن�صو�س  من  بعده،  الهمذاين(  و)مقامات  قبله،  ودمنة(  و)كليلة 
يف  ميثل  لذلك  وهو  كربى،  اأ�صكاًل  الأدب  يف  تد�صن  التي  تلك  الأمهات 
تاريخ الكتابة العربية حلظة حا�صمة، حلظة حتّول ال�صحكة ال�صعبية اإىل 
�صكل اأدبي �صكل النادرة، فهو الذي اأ�ص�س هذا الفن وعّرف باأ�صوله«)8(. 
جانبها  اإىل  ي�صم  بل  فقط،  النوادر  يت�صمن  ل  البخالء  كتاب  اأن   غري 
والو�صية،  والر�صالة،  اأهمها اخلرب،  الكالم  اأجنا�س  �صروبا متنوعة من 

وبع�س امللتقطات والأخالط والأحاديث الهزلية.
املعي�س،  اليومي  بالواقع  ظهورها  بداية  يف  النادرة  ارتبطت  لقد 
والهام�صي،  وال�صاذ  الغريب  فالتقطت  املتداول،  اللغوي  وبالن�صاط 
وبال�صخرية  تارة،  بالنقد  والتقاليد  والأعراف  القيم  وخا�صت يف جمال 
يف  ال�صحك  واإثارة  وال�صتمالح،  الهزل،  الأ�صا�س  غايتها  اأخرى،  تارة 

امل�صتمعني اأو املتلقني. 
اإنَّ البحث عن اأ�صول الأجنا�س الق�ص�صية يف النرث القدمي عموما، 
والنادرة على وجه اخل�صو�س، قد ل يف�صي بنا اإىل نتائج ملمو�صة؛ ذلك 
اإنَّ جّل ما ميكن التو�صل اإليه قد ل يعدو اأن يكون رجما بالغيب، مثله يف 
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ذلك مثل البحث عن اأ�صول ال�صعر اجلاهلي؛ فالنتائج التي تو�صل اإليها 
معظم الدار�صني عن اأ�صول مدونة ال�صعر العربي القدمي غري وا�صحة)9(، 
اإىل  تو�صل  مل  لأنها  افرتا�صًا،  تكون  اأن  الأحوال  اأح�صن  يف  تعدو  ل  بل 
حقائق ميكن اجلزم بها، ولهذا �صّح العرتاف باأن: »اأ�صول هذا الأدب 
عن  بحثه  يف  مثاًل  القا�صي  فمحمد  احلظ«)10(.  ل�صوء  منا  هربت  قد 
اأ�صل اخلرب الأدبي يف الرتاث العربي القدمي، تو�صل اإىل النتيجة نف�صها 
التي انتهى اإليها الدار�صون يف البحث عن اأ�صول ال�صعر، وهي  القول باأن 
اأ�صلمته  النتيجة قد  الأ�صل »مند�ّس يف منطقة غائمة غابرة«)11(. هذه 
اإىل خطة منهجية اأخرى وهي بدل اأن ي�صرف اهتمامه اإىل البحث عن 
الأ�صل الذي ل يف�صي اإىل اأي نتيجة علمية حا�صمة، جنده يحّول مركز 
الهتمام اإىل التحولت التي تطراأ على بنية اخلرب يف م�صريته التاريخية، 
من اأجل ا�صتخال�س القواعد والقوانني العامة التي ت�صبطه وتتحكم  فيه.
الذي   الأ�صلي«  »الن�س  عن  بالبحث  القا�صي  حممد  يهتم   مل 
التي  املتتابعة  التغريات  »درا�صة  بـ  اهتم  بل   الأخبار،  منه   انحدرت  
اأجريت عليه وا�صتخال�س القوانني العامة التي خ�صعت لها«)12(. ولعل 
تي�ّصر  التي  اجلوانب  بع�س  يو�صح  اخلرب،  درا�صة  يف  �صلكه  الذي  النهج 
البحث يف اأ�صول الأجنا�س الق�ص�صية الرتاثية ومنها على �صبيل التمثيل 
ل احل�صر: احلكاية واملقامة والنادرة. فاإذا كانت  النادرة جزءا ل يتجزاأ 
من منظومة الأخبار الأدبية، فاإنَّ احلديث عن جذور ن�صاأتها ل يف�صي بنا، 
مثلها مثل اخلرب اإىل نتائج حا�صمة، مادام يجمعهما )اخلرب والنادرة( 
اأكرث من رابط كما يذكر - الباحث فرج بن رم�صان -: رابط الت�صمية، 
ورابط ال�صند، ورابط الق�ص�صية)13(. بيد اأنَّ امليزة التي متيزهما هي 
»الهزلية«، وا�صتدعاء ال�صخرية، واإثارة ال�صحك، وما ت�صرتطه من بالغة 

خم�صو�صة موجبة لإ�صحاك املتلقي.
تاأ�صي�صًا على ذلك  ي�صّح القول: اإنَّ كل نادرة خرب، ولي�س كل خرب 
نادرة. وبعبارة اأكرث و�صوحا ميكن اجلزم بالقول، باأنَّ كل نادرة ل تخلو 
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من خرب يف تكوينها الن�صي، ون�صيجها النوعي، لكنَّ طبيعة هذا اخلرب 
و�صمته اخل�صي�صة هي »الهزلية«، وهي ال�صمة املائزة بينهما، كما اأّنها 
اأجنا�س  اخلا�صية اجلوهرية التي متيز اخلطاب ال�صاخر عن غريه من 

ال�صرد العربي القدمي.
تاأكيد وجود  النادرة عن اخلرب، ل مينعنا من  اإنَّ تداخل ومتايز 
بال�صند. ومن  التي تت�صدر  والنوادر  النبوي  عالقة وطيدة بني احلديث 
بنيتها  حيث  من  مبا�صرة  انحدرت  قد  النادرة  تكون  اأن  جدًا  املرجح 
عالقة  به  تربطها  بالتايل  واأنَّها  النبوي،  احلديث  مدونة  من  ال�صكلية 
ات�صال وانف�صال معًا على اأكرث من م�صتوى، وهي العالقة نف�صها الرابطة 
بني جميع الأجنا�س الق�ص�صية العربية القدمية والن�س الديني )القراآن 

الكرمي، واحلديث النبوي(.
وظيفته يف  تختلف عن  العربية)*(،  النوادر  ال�صند يف  وظيفة  اإن 
احلديث النبوي، كما تختلف وظيفته اأي�صًا عن اخلرب التاريخي. ولهذا 
ا�صتقلت وظيفة ال�صند يف النوادر عن وظائفه يف جمايل احلديث النبوي، 

واخلرب التاريخي، لتنتمي اإىل جمال الأدب. 
يحيل ال�صند يف احلديث النبوي، واخلرب التاريخي، اإىل اأ�صخا�س 
حقيقيني معروفني يف الواقع. اأما ال�صند الذي يت�صدر النوادر فقد زاوج 
يف  املتخيل  اإىل  والإحالة  حمدود،  ب�صكل  واإن  الواقع  على  الإحالة  بني 
اأغلب الأحيان. لقد كان اجلاحظ يعمد يف اأحيان كثرية اإىل ال�صتهزاء 
وال�صخرية من ال�صند والقارئ معًا، حيث اإّن �صخريته ت�صتبطن الكثري من 
الدللت التي حتتاج اإىل التاأويل، مثل قوله: » ولقد خرّبين خّباز لبع�س 

اأ�صحابنا«)14( »حدثـتـني امراأة تعرف الأمور«)15(.
اإذا كنا قد اهتدينا - ولو جزئيًا -  لتف�صري اأ�صول النادرة، وتداخلها 
ومتايزها عن الأحاديث النبوية والأخبار، فاإنَّ ذلك لن يثنينا عن البحث 
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ومن  الكتابية،  اإىل  ال�صفهية  النادرة وحتولها من طور  انتقال  كيفية  يف 
الرجتال اإىل التقعيد، ومن الالاأدب اإىل الأدب، حتى تتبني لنا الأ�صول 

التي انحدرت منها بجالء.
ي�صتلهم  رم�صان«)16(  بن  »فرج  الباحث  جند  ال�صياق  هذا  يف 
مفهوم »امللفوظ« من ميخائيل باختني ليف�صر به كيفية  حتول النادرة من 
طور ال�صفاهية اإىل الكتابية، وهو مفهوم قد اأثبت جناعته لي�س  يف جمال 
اأجنا�س اخلطاب ب�صفة  نظرية الأجنا�س الأدبية فح�صب، بل يف جمال 
مقوماته يف  تعد  كما  الأدب  لنظام  البنيوي  املعادل  فهو:« مبثابة  عامة، 
�صتى اخلطابات مبثابة املعادل البنيوي ملقومات الأجنا�صية يف اخلطاب 
اأجنا�صية..  �صبغة  ذو   - الق�صوى  الأهمية  وهاهنا   - اأي�صَا  وهو  الأدبي 
ذلك اأننا حتى يف اأ�صهل عملية توا�صل واأدخلها يف ال�صاأن العادي اليومي، 

ل نتكلم بكلمات ول بجمل مفردة اأو موؤلفة بل مبلفوظات«)17(.
حتول  تف�صري  رم�صان  بن  فرج  حاول  املفهوم،  هذا  اأ�صا�س  وعلى 
جن�س النادرة من ال�صفاهية اإىل الكتابية يف ثالثة مقامات تلفظ : مقام 

التندر، ومقام الق�س، ومقام احلكاية.
اأواًل - مقام التندر: ُيَعدُّ دافعًا اأ�صا�صيًا لظهور النادرة �صواء كان 
ال�صفهي،  التداول  اأي �صواء كان �صادرًا عن جمال  اأو غري لغوي؛  لغويًا، 
اأو �صادرا عن حركة اأو فعل اأو هيئة اأو مظهر يثري ال�صحك. اإن النادرة 
بهذا العتبار، تبلورت يف اأفق حتويل مقام التندر من �صياق �صفهي واقعي 
ُيتداول يف احلياة اليومية، اإىل �صياق كتابي اأدبي ُيقراأ ليعلم ومُيتع وُيـفيد.
لظهور  اأ�صا�صيًا  الق�س حافزًا  مقام  يعترب  الق�ص:  مقام   - ثانياً 
النادرة؛ ونق�صد بذلك اأنَّ مقام الق�س الديني كان منهاًل خ�صبًا ميتح 
منه الق�صا�س مادة نوادرهم. ولهذا جلاأ اجلاحظ بح�صه الفني املرهف 
اإىل التقاط اأخبار ونوادر »امل�صجديني« من اأهل الب�صرة - الذين جال�صهم 
يف  �صياغتها  على  ويعمل   - له  اأ�صدقاء  بع�صهم  واتخذ  معهم  وحتّدث 
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قالب فني رفيع، بعدما حّولها من مقام امل�صافهة اإىل مقام الكتابة، ومن 
الالاأدب اإىل اأدب، يقول فرج بن رم�صان: »وكاأين بهذا املتح املبا�صر من 
مقام الق�س قد ي�ّصر على اجلاحظ اإىل حّد ل ي�صتهان به عملية التحويل 
الكتابي الأدبي فجاءت ق�صة امل�صجديني...، من اأ�صّد الق�ص�س املركبة 
يف الكتاب اإحكام و�صع، اأو قل و�صوحا وب�صاطة يف طريقة الرتكيب«)18(.
ثالثاً - مقام احلكاية: واملق�صود �صنعة احلاكي اأو املحكي اأّيا كان؛ 
�صـواء حمـاكاة األفـاظ خمتـلف الأقوام والأجـنا�س مع خمـارج كالمـهم، 
اأو حماكاة فعل اأو حركـة اأو هيئة �صادرة عن �صخ�س حقيقي اأو متخّيل، 

اأو حماكاة �صوت حيوان اأو غريه.
احلاكي  ِقَبل  من  الأدوار  تاأدية  كيفية  هو  احلكاية  يف  الأهّم  اإّن 
وتقم�س ال�صخ�صية املحكية. ولعّل اجلاحظ - عندما �صعى اإىل نقل كالم 
احلاكي وت�صويره فنيًا - فاإنَّه قد �صعى - يف حقيقة الأمر - اإىل تـنميط 
مـزدوج؛ »احلـاكـية ب�صنعـتـه يف مـقـامـه ينّمــط اليـمـني اأو اخلـرا�صـاين 
احلاكية  ينّمط  ت�صويره  وطريقة  تفكريه  بن�صق  واجلاحظ  الأعمى،  اأو 

نف�صه ومقامه«)19(.
لقد كان اجلاحظ - وهو يلتقط عّينات داّلة من �صخو�س نوادره 
من املجتمع، ومن املحكي ال�صفهي، ومن الأخبار واحلكايات والروايات، 
والأخبار،  ال�صعر  رواة  من  وغريهما  عبيدة  واأبو  الأ�صمعي  جمعها  التي 
مبتدع هذه  يكن  اإن مل  فهو  باأ�صلوبه اخلا�س،  واإن�صاءها  يعيد �صياغتها 
جديد  من  تاأليفها  واأعاد  جمعها  َمْن  �صك  بال  فهو  والنوادر،  الأخبار 

باحلذف، والتعديل، والتحويل، وال�صياغة. 
الرتاث  يف  والتنقيب  البحث  اإىل  وا�صتنادًا  ذلك،  على  وتاأ�صي�صًا 
العربي على اأنواع النوادر واملو�شوعات التي تدور حولها، و�صعنا اأيدينا 
على  وجتري  وخمتلفة،  متعددة  مو�صوعات  حول  تتمحور  نوادر  على 
ل�صان �صخ�صيات متباينة، فهي لي�صت مقت�صرة على البخالء فقط، بل 
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تتعداه لت�صمل احلمقى واملغفلني والطفيليني واملتنبئني وال�صعراء والكتاب 
اإنها تطول  بل  واملعلمني،  والق�صاة  والعلماء  والفقهاء  والنحاة  واللغويني 
حتى ال�صخ�صيات التاريخية املعروفة من خلفاء واأمراء وولة وغريهم، 

وجتري على ل�صان �صخ�صيات خمتلفة ومتعددة.
تطول مو�صوعات النوادر اإذن خمتلف الطبقات الجتماعية على 
اختالف املراتب والطبقات، بحيث ت�صورهم ت�صويرًا ل يخلو من �صخرية 
و�صيا�صية،  وجن�صية،  اجتماعية،  متعددة؛  م�صامني  تعالج  كما  وهزل، 
والأحداث  كالوقائع  وواقعية،  حقيقية  مرجعيات  وتعك�س  ودينية)20(، 
الجتماعية واليومية، كما تعك�س مرجعيات ثقافية متعددة؛ بت�صويرها 
لأمناط التفكري عند خمتلف الطبقات الجتماعية، وعقائدها واأخالقها 

و�صلوكها، وتناأى عن »اخلارق« اأو »العجائبي«. 
لقد نحت النوادر العربية منحى اإعادة ت�صكيل املرجعيات الواقعية 
اإمكاناتها  غنى  اأنَّ  كما  الن�صية،  ال�صياقات  يف  واإدراجها  والثقافية 
الت�صويرية توهم املتلقي باأنَّها نظرية العوامل احلقيقية، غري اأنها - يف 
ت�صكيله مبا  واإعادة  احلقيقي،  العامل  على متزيق  تعمل   - الأمر  حقيقة 
يوافق حاجاتها الفنية والنوعية معا، دون اأن تتخلى يف الوقت نف�صه عن 

وظيفتها التمثيلية.
3 - اخل�شائ�ص العامة جلن�ص النادرة:

تتمظهر النادرة من حيث بنيتها ال�صكلية، بو�صفها �صكاًل ب�صيطًا، 
يختلف عن املركب، كاملقامة واحلكاية على �صبيل التمثيل ل احل�صر. من 
هنا يحق لنا الت�صاوؤل: ماذا نق�صد بال�صكل الب�صيط للنادرة الذي يقابله 

املركب؟
العربية، يجدها تدخل �صمن  النوادر  املتمح�س يف  الدار�س  لعل 

الأ�صكال ال�صردية ال�صهلة)21(، التي تتميز بخ�صائ�س كثرية اأهمها:  
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والتنميق  والتكلف  الت�صنع  مظاهر  عن  تبتعد  والتي  لغتها  ب�صاطة   -  1
الأ�صلوب  من  لتقرتب  عامة،  ب�صفة  املح�صنات  وبالغة  الزخريف، 

املبا�صر العاري من الزخرف.
الت�صعبات  عن  يبتعد  يجعله  النوادر  يف  وب�صاطته  احلدث  وحدة   -  2
الكثرية، التي تقت�صي املرور بف�صاءات متعددة مكانية وزمانية. كما 
ا�صتح�صار  يقت�صي  ما  وهو  بالواقعية،  يوهم  يعترب عنـ�صرًا حيــويًا 
تاريخية  �صخ�صيات  على  وال�صتناد  الواقع،  من  تقرتب  اأحداث 

و«منطية«، للتاأثري يف ال�صامع اأو املتلقي وحثه على اتخاذ موقف ما.
والأمكنة  ال�صخ�صيات  ت�صمل  النوادر  العنا�صر احلكائية يف  �صهولة   - 3
والأزمنة، حيث تبتعد النوادر عن كرثة ال�صخو�س وتكتفي ب�صخ�صية 
والأحمق  والأعرابي،  كالبخيل،  احلدث،  حولها  يتمحور  رئي�صة 
املكاين  الف�صاء  يف  التف�صيل  عن  تبتعد  كما  وغريهم.  واملجنون، 
بو�صفه، وعدم اللتفات اإليه اإل نادرًا وبلمحة خاطفة. كما يغيب يف 

متونها تف�صيل احلديث عن الزمان وتعاقباته واإيحاءاته ودللته.
اأو  حدث،  خالل  من  والإيجاز  بالرتكيز  العربية  النوادر  تتميز   -  4
�صخ�صية، اأو م�صهد، كما تت�صم بالقت�صاد يف القول بدل التف�صيل، 
: »كّل جملة �صردية يف النادرة حتمل  واإىل الإيحاء بدل التقرير، اإنَّ

على الإيقاع ال�صريع حلكاية ل تكاد تبتدئ اإل لكي تنتهي«)22(. 
تلك هي اأهم املقومات واملالمح التي متيز النادرة عن غريها من 
الأجنا�س الأدبية، التي جتعلها �صكاًل �صرديًا ب�صيطًا، تختلف عن املقامة 
احلديث،  الأدب  يف  والرواية  الق�صة  وعن  القدمي،  الأدب  يف  واحلكاية 

باعتبارها اأ�صكاًل مركبة.
هذه العنا�صر جمتمعة جتعل النادرة واإْن �صنفناها �صمن الأ�صكال 
ال�صردية الب�صيطة ترقى اإىل م�صتوى اجلن�س، بحيث تتميز بعنا�صر ثابتة  

واأخرى متغرية، �صنعمل على اإبرازها على ال�صكل التايل:



النادرة في األدب العربي

20
13

بر 
فم

نو
 - 

هـ
14

35
م 

حر
 م

، 3
5 

دد
لع

ا

114

جـــــذور

1 - البنية احلكائية: وهي تعترب مبثـابة الثـابت اجلـوهري يف كل عمل 
عجيبًا  غريبًا،  اأو  األيفًا،  تخييليًا،  اأو  واقعـيًا،  كان  �صـواء  �صـردي، 
العربية،  النوادر  جميع  يف  النوعي  الثابت  ت�صكل  وهي  اأ�صطوريًا  اأو 
وتتمركز حول وظيفتني اأ�صا�صيتني: احلدث وال�صخ�صية، بينما تبقى 
ويظل  فيها،  فاعلتني  غري  واملكان(  )الزمان  الأخريان  الوظيفتان 

ح�صورهما باهتا وخافتًا.
احلدث  قوامها  التي  عمومًا،  النادرة  يف  احلكائية  البنية  تـتميز 
بالن�صجام  تتميز  كما  والإيجاز،  بالب�صاطة  فيها  الفاعلة  وال�صخ�صية 
والدينامية، حيث ت�صكل الثابت النوعي دون غريه من العنا�صر الأخرى 

التي يحتويها ال�صرد.   
2 - ال�شرد الق�ش�شي: ُيَعدُّ ال�صرد الق�ص�صي يف النوادر العربية مقّومًا 
ال�صخ�صية،  اأو  على احلدث،  املوؤلف  ركز  �صواء  فيها)23(،  جوهريًا 
بدل  القول،  يف  والقت�صاد  الق�س،  يف  الإيجاز  نحو  ينحو  حيث 
اإىل  ي�صعى  فيها،  الق�ص�صي  الأ�صلوب  لأن  والإ�صهاب؛  التف�صيل 
»العبارة«،  بدل  الإ�صارة  واإىل  التفا�صيل،  يف  اخلو�س  بدل  الإيحاء 

واإىل الت�صوير بدل التقرير، وهو ي�صكل اأهم ملمح اأ�صلوبي فيها.  
بخالء  نوادر  قاربوا  الذين  املعا�صرون  الدار�صون  يجمع  الهزلية:   -  3
اجلاحظ على اأنَّ »الهزلية« مقوم اأ�صا�صي يف النادرة. وقد اعتربها 
اأو الطرافة، وما ت�صرتطه من  فرج بن رم�صان مرادفة »للنادرية«  
بالغة خم�صو�صة موجبة لإ�صحاك املتلقي)24(. فالت�صوير الهزيل 
يف النوادر يعتمد الو�صف ال�صاخر الذي ينحو نحو املبالغة، اإذ يعمد 
اأو عيب، وتاأكيده على �صبيل الدعابة  اإبراز نق�س  اإىل  فيه �صاحبه 

واملزاح، اأو التهكم وال�صخرية والنقد. 
عدة  مع  يتعالق  العربية  النوادر  يف  ال�صاخر  اخلطاب  اإنَّ  ثم 
وال�صخرية،  والتهكم،  والفكاهة،  كالهزل،  ن�صو�صها،  ت�صتدعيها  �صمات 
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الطرافة،  على  والقائمة  النوادر  ت�صتخدمها  التي  ال�صحك  اآليات  وكل 
فهي  »الطرافة«؛  هو  النوادر  اأ�صناف  جميع  بني  امل�صرتك  »القا�صم  فـ: 
ملتقى ال�صمات والثابت النوعي جلن�س النادرة، اإذ ل ت�صتغني النادرة عن 

الفكاهة وتفجري ال�صحك«)25(.
لقد مثلت الطرافة اأحد املكونات اجلمالية التي جلاأ اإليها اجلاحظ 
الهزل  على  بها  ا�صتعان  التي  الفنية  الأدوات  واأحد  النادرة.  �صناعة  يف 
وال�صخرية)26(. يقول يف تقدميه لكتاب )البخالء(: »ولك يف هذا الكتاب 
ثالثة اأ�صياء: تبنّي حّجة طريفة، اأو تعّرف حيلة لطيفة، اأو ا�صتفادة نادرة 

عجيبة. واأنت يف �صحك منه اإذا �صئت ويف لهو اإذا مللت اجلّد«)27(.
العبارة اخلتامية: تنتهي جّل النوادر العربية بعبارة ختامية تعمل   - 4
املوؤلفون  اعتنى  ولهذا  الطريف،  واملوقف  ال�صحك  تفجري  على 
القدامى  بخوامتها؛ لأنَّ �صدى وقعها على الآذان يبقى اأطول فرتة 
ممكنة، لكونها ت�صكل ذروة هذا اجلن�س الأدبي، ورمبا كان تذكرنا 

للنادرة ب�صماع خامتتها اأقرب عن تذكرنا لها عند ذكر مقدمتها.
5 - ال�شند: هو �صل�صلة الرواة الذين ينقلون منت النادرة، وهو ُيَعدُّ مقوما 
اأ�صا�صيًا يف النوادرالعربية غري اأنَّ ح�صوره لي�س �صروريًا واإلزاميًا، 
بـ »ال�صمة  لأننا نر�صد غيابه يف الكثري منها. ولهذا يحق لنا نعته  
النوادر    من  الكثري  يف  حا�صرًا  عن�صرًا  لي�س  باعتباره  املهيمنة«؛ 

فقط، بل عن�صرًا مهيمنًا.
اإنَّ جلوء املوؤلفني القدامى اإىل ت�صدير اأخبارهم ونوادرهم بال�صند 
ُيَعدُّ »خطة فنية« التزم بها الكثري منهم، تاأثرًا بال�صياق احل�صاري الذي 
يف  التاأثري  بهدف  النبوي،  احلديث  يف  الإ�صناد  بعلم  واقتداًء  اأنتجها، 
الأخبار  الإ�صناد يف  وبهذا: »ي�صبح  يرويه،  واإقناعه ب�صدق ما  القارئ، 
الأدبية جزءًا ل يتجزاأ من ا�صرتاتيجية اخلطاب؛ اإذ اإنه و�صيلة يتوخاها 
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اإىل  فيه  ويتـنبه  خم�صو�س  نحو  على  املنت  يقراأ  القارئ  جلعل  املوؤلف 
جوانب حمددة، وبهذه ال�صورة يغدو الإ�صناد مقومًا من مقومات خطاب 
التاريخي  بالواقع  ي�صله  ل  قد  فيه )عماًل(  نرى  اأن  لنا  فيجوز  اخلرب. 
رابط، ولكنه موجود ا�صتجابة ل�صنة من �صنن الكتابة، واندراجًا يف اأفق 

انتظار معني«)28(. 
هو  القارئ  انتظار  اأفق  مراعاة  اأنَّ  القول  هذا  خالل  من  يت�صح 
الذي يحدد ا�صرتاتيجية اخلطاب والكتابة عند املوؤلفني القدامى، لإقناع 
القارئ، واندراجه يف تقليد را�صخ متاأثر بعلم احلديث النبوي حتى كاأنَّ 
ما يروونه من نوادر واأخبار ي�صارع احلديث النبوي، وما على القارئ اإل 

القتناع  والت�صديق.  
اإنَّ هذه اخلطة التي �صلكها موؤلفو النوادر يف التاأثري على القارئ 
ا الوظيفة الثانية التي ي�صعون اإىل  ُتَعد الوظيفة الأوىل التي يتوخونها اأمَّ
حتقيقها، فهي العرتاف من لدن القراء ب�صعة اطالعهم وهم ي�صردون 
اأخبار الرواة، وظروف الرواية، كما يهدفون من خالل هذه الوظيفة اإىل 

اإلقاء العهدة على الغري، وتربئة ذمتهم فيما يروونه.
6 - �شورة اللغة:

اإذا كان اجلاحظ هو اأول من اأر�صى اأ�صول نقد النادرة يف الرتاث 
العربي، فاإنَّ ما خلفه من اآراء  ومالحظات يف هذا ال�صدد - على الرغم 
وروؤية  الأدبي،  مقاربة هذا اجلن�س  اأ�صا�صية يف  لبنة  ي�صكل   - قلتها  من 
نقدية اأولية يف حتديد �صمات بالغة النادرة)29(، التي تختلف عن بالغة 

ال�صعر.
اأي  ف�صرد  ب�صاحبها؛  النادرة  ارتباط  على  ينبهنا  فاجلاحظ 
الجتماعي  ومب�صتواه  ب�صاحبه  الكالم  اقرتان  يراعي  اأْن  لبد  نادرة 
بنّي  اختالف  فهناك  تامًا)30(،  خ�صوعًا  الكاتب  ل�صوت  يخ�صع  ل  لأنه 
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الأعراب  العبا�صي؛ فلغة  واللغوية يف املجتمع  امل�صتويات الجتماعية  بني 
والق�صاة... والفقهاء  والأمراء  العلماء  ولغة  املولدين،  لغة  عن  تختلف 
واللغة  الكالم  اقرتان  وجب  ولهذا  النا�س،  من  العامة  لغة  عن  تختلف 
الإعراب؛  اإىل  اللجوء  تنقيح، ودون  اأو  املتكلمة، دون تعديل  بال�صخ�صية 
لأن ذلك يف�صد حرارة النادرة، ويجعلها باردة فاترة)31(. اإّن اجلاحظ 
وبلغته  ل�صاحبها  الجتماعي  بامل�صتوى  النادرة  ارتباط  على  يلّح  كان 
ل�صورتها  القارئ  ي�صتطيبها  حتى  به،  ينطق  الذي  النحو  على  وكالمه 
اللغوية، التي جتايف فخامة اللغة، وف�صاحة الألفاظ ، و�صرامة الإعراب؛ 
اأي: » اإن اللغة امل�صورة ت�صبح جزءًا من بالغة النادرة، و�صتفقد تاأثريها 

الفني لو عمد ال�صارد اإىل اإدخال �صوته يف اأ�صوات �صخ�صياته«)32(.
ول ترتبط �صورة اللغة باللغة امل�صورة فح�صب؛ اأي: بلغة �صاحبها، 
يعد  النادرة كذلك، وهو ما  اإليها  ن�صبت  التي  بال�صخ�صية  واإمنا ترتبط 
ب�صخ�صية  الأمر  تعلق  فاإذا  وبالغتها)33(.  النادرة  جلن�س  مكونة  �صمة 
مرحة كاأبي نوا�س، فاإن ذلك ي�صاعف من قوة ال�صتجابة للنادرة. اأما اإذا 
تعلق الأمر ب�صخ�صية بغي�صة، فقدت النادرة حرارتها وقيمتها، و�صارت 

باردة)34(. 
النادرة  جلن�س  العامة  الأ�صول  ي�صع  وهو   - اجلاحظ  يكتف  مل 
ولبالغتها املخ�صو�صة ب�صورة اللغة، والطاقة الإيحائية - با�صم ال�صخ�س 
اأ�صار يف منا�صبات عدة اإىل �صمة جوهرية  اإليه النادرة، بل  الذي ت�صند 
متيز بالغتها وهي »اللحن«)*(، وقد ف�صل اجلاحظ فيها تف�صيال دقيقا، 
اإىل درجة تدفع القارئ اإىل الت�صاوؤل عن �صر اهتمام اجلاحظ بها، و�صر 

القرتان بني النادرة واللحن.
اإنَّ الإجابة يقدمها اجلاحظ يف ن�س �صبق ال�صت�صهاد به - اأعاله 
-، كما يقول يف مو�صع اآخر: »واأنا اأقول اإّن الإعراب يف�صد نوادر املوّلدين، 
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كما اأن اللحن يف�صد كالم الأعراب، لأّن �صامع ذلك الكالم اإمنا اأعجبته 
اأدخلت  فاإذا  العادة،  وتلك  اللغة،  وتلك  املخرج،  وذلك  ال�صورة،  تلك 
على هذا الأمر الذي اإمنا اأ�صحك ب�صخفه، وبع�س كالم العجمية، التي 
األفاظ  �صورة  اإىل  وحّولته  والتثقيل،  والتخفيف،  الإعراب،  حروف  فيها 
انقالب  مع  املعنى  انقلب  والنجابة،  املروءة  واأهل  الف�صحاء،  الأعراب 

نظمه، وتبّدلت �صورته«)35(.
يف  اللغة  قواعد  عن  النزياح  اأن  يت�صح  الن�س،  هذا  خالل  من 
الإعراب، واللجوء اإىل العجمة، واللهجات احلية، والرطانة، ت�صفي على 
النادرة قيمة جمالية وبالغية، تعدمها يف حال التزام الإعراب وحتامي 
اللحن)36(، ومن هنا ن�صتنتج اأن بالغتها تكمن يف خروجها عن قوانني 

البالغة والف�صاحة. 
واملتمثل يف  ال�صعر  املتحكم يف بالغة  املعيار  اإن  القول،  خال�شة 
مراعاة الف�صاحة والبالغة، يفقد وظيفته يف �صناعة النادرة وبالغتها، 
التي تقحم اللهجات احلية، والعجمة، ومتزج بني اجلد والهزل)37(، وبني 
اعتربه  الذي  املتعمد،  الأ�صلوبي«  »التنوع  ي�صبه  فيما  والو�صيع،  ال�صامي 
امل�صحك  الأدب  اأو  ال�صاخر  لالأدب  الأ�صا�صية  ال�صمات  اإحدى  باختني 

بجّد)38(.     
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الهوام�ص

»البخالء«  والفكاهات:  والنوادر  امللح  فيها  وردت  التي  العربي  الرتاث  م�صادر  من    )1(
»ال�صعر  املعتز،  لبن  ال�صعراء«  »طبقات  للجاحظ،  و»احليوان«  والتبيني«  و»البيان 
القايل،  علي  لأبي  والنوادر«  الأمايل  »ذيل  قتيبة،  لبن  الأخبار«  و«عيون  وال�صعراء« 
و«يتيمة  للتوحيدي،  والب�صائر«  و«الذخائر  وال�صوامل«  و«الهوامل  واملوؤان�صة«  »الإمتاع 
الدهر« و«ثمار القلوب« للثعالبي، »الأغاين« لالأ�صفهاين، »البخالء« و«التطفيل وحكايات 
»الأمثال«  عبدربه،  لبن  الفريد«  »العقد  البغدادي،  للخطيب  واأخبارهم«  الطفيليني 
للميداين، »معجم الأدباء« لياقوت احلموي، »نرث الدّر« لالآبي، »جمع اجلواهر يف امللح 
»حما�صرات  القريواين،  احل�صري  لإبراهيم  الألباب«  وثمر  الآداب  و»زهر  والنوادر« 
الأدباء« للراغب الأ�صفهاين، »اأخبار احلمقى واملجانني« و»اأخبار الظراف واملتماجنني« 
و»الأذكياء« لبن اجلوزي، »امل�صتطرف من كل فن م�صتظرف« لالأب�صيهي، »نهاية الأرب« 

للنويري، اإىل غري ذلك من كتب الرتاث التي اهتمت بالنوادر.  
)2(  ابن اجلوزي: »اأخبار احلمقى واملجانني«، حتقيق: د. عزيزة فوال، دار الكتاب العربي، 

بريوت، لبنان، 2006، �س: 24.
)3(  اإبراهيم احل�صري القرياواين: »جمع اجلواهر يف امللح والنوادر«، حتقيق: حممد علي 

البجاوي، دار اجليل، بريوت، ط 2، 1987، �س: 7. 
)4(   جمدي وهبة: »معجم امل�صطلحات العربية«، مكتبة لبنان، ط 2، 1984، �س: 230.

)5(  جبور عبدالنور: »املعجم الأدبي«، بريوت، ط 2، 1984، �س: 165.
)6(  نقاًل عن: حممود امل�صفار: »بخالء اجلاحظ بني تعدد اخلطاب وخطاب التعدد: مقاربة 

�صردية يف الهزل«، كلية الآداب ب�صفاق�س، تون�س 1998، �س: 41.
)7(  اإبراهيم بن ال�صالح وهند بن �صالح ال�صويخ: »النادرة يف بخالء اجلاحظ«، دار حممد 

علي، تون�س، ط. 1، 2004، �س: 48.
اأغ�صط�س،  يوليو،   ،4 املجلد:  ف�صول،  جملة  واجلماعة«،  الفرقة  »جدلية  بكار:  توفيق    )8(

�صبتمرب، 1984، �س: 189.
)9(  بال�صري »تاريخ الأدب العربي«، ترجمة اإبراهيم الكيالين، دار الفكر دم�صق/دار الفكر 

املعا�صر، بريوت، ط 2، 1984، �س: 423.
الغرب  دار  تون�س،  منوبة،  الآداب  كلية  العربي«،  الأدب  يف  »اخلرب  القا�صي:  حممد    )10(

الإ�صالمي، بريوت، 1998، �س: 175.
)11(  نف�صه.
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)12(  نف�صه.
)13(  فرج بن رم�صان: »الأدب العربي القدمي ونظرية الأجنا�س: الق�ص�س«، دار حممد علي 

للن�صر، �صفاق�س-تون�س، ط: 1، يونيو 2001، �س: 95 اإىل 98.
به حينا، ويرتكه  يلتزم  لي�س موحدا، فهناك من  ال�صند  النوادر من  موؤلفي  اإن موقف   )*(
حينًا اآخر، كالأ�صفهاين يف »الأغاين«، واجلاحظ يف »البخالء« و»احليوان« و«البيان 
والتبيني«، اأما ابن عبد ربه يف »العقد الفريد« فقد اأعر�س عنه اإعرا�صًا  يكاد يكون 

تامًا.
ت،  د-   ،8 ط  مب�صر،  املعارف  دار  احلاجري،  طه  حتقيق:  »البخالء«،  اجلاحظ:    )14(

�س:55.
)15(  نف�صه، �س: 114.

)16(  فرج بن رم�صان: »الأدب العربي القدمي ونظرية الأجنا�س: الق�ص�س«، �س: 123.
)17(  نف�صه، �س: 23 و24.

)18(  نف�صه، �س: 105.

)19(  نف�صه، �س: 107.
اإىل  البهلول  نوادر اجلاحظ يف كتابه »احليوان« ح�صب املو�صوعات  )20(  �صنف عبد اهلل 
ثالثة اأنواع : نوادر جن�صية، ونوادر دينية، ونوادر �صيا�صية. انظر: عبد اهلل البهلول: » 
يف بالغة اخلطاب الأدبي: بحث يف �صيا�صة القول« مطبعة ال�صفري الفني، �صفاق�س، 

ط 1، 2007، �س: 133.
)21(  André Jolles، Formes simples، Edition de Seuil، Pris 1972.

)22(  فرج بن رم�صان: »الأدب العربي القدمي ونظرية الأجنا�س: الق�ص�س«، �س: 99.
)23(  نف�صه، �س: 98.

)24(  حممد م�صبال: »بالغة النادرة«، اأفريقيا ال�صرق، املغرب، ط 2،  �س: 44.
)25(  نف�صه، �س: 39.

)26(  اجلاحظ: »البخالء«، �س: 5.
)27(  حممد القا�صي: »اخلرب يف الأدب العربي«، �س: 333.

)28(  حممد م�صبال: »بالغة النادرة«، �س: 45.
)29(  نف�صه، �س: 49.

)30(  اجلاحظ: »البيان والتبيني«، حتقيق و�صرح: ح�صن ال�صندوبي، ط. 1، 1926، �س: 110.
)31(  حممد م�صبال: »بالغة النادرة«، �س: 49.
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)32(  نف�صه، �س: 50.
)33(  اجلاحظ: »البخالء«، �س: 7 و8.

)*(    قال اأبو بكر الأنباري رحمه اهلل: معنى قوله عز وجل {ولتعرفّنهم يف حلن القول} 
اأي يف معنى القول، ويف مذهب القول، واأن�صد للقتال الكالبي:  ولقد حلنت لكم لكيما 
تفهموا  *  ووحيت وحيا لي�س باملرتاب.  معناه: ولقد بينت لكم. واللحن - بفتح احلاء 

- الفطنة، ورمبا اأ�صكنوا احلاء يف الفطنة، ورجل حلن - بك�صر احلاء -، اأي فطن.
          وحدثني اأبو بكر عن اأبي العبا�س عن ابن الأعرابي قال: يقال قد حلن الرجل يلحن 
حلنا- بت�صكني احلاء- فهو لحن اإذا اأخطاأ، وحلن يلحن حلنًا – بفتح احلاء- فهو 

حلن اإذا اأ�صاب وفطن.
          وحدثني اأي�صا قال حدثنا اإ�صماعيل بن اإ�صحاق قال اأخربنا ن�صر بن علي قال اأخربنا 
الأ�صمعي عن عي�صى بن عمر قال: قال معاوية للنا�س: كيف ابن زياد فيكم؟ قالوا: 
ظريف على اأنه يلحن، قال: فذاك اأظرف له، ذهب معاوية اإىل اللحن - بفتح احلاء- 
الذي هو الفطنة، وذهبوا هم اإىل اللحن - بت�صكني احلاء - الذي هو اخلطاأ. واللحن 
- بت�صكني احلاء -  اأي�صًا: اللغة، ذكره الأ�صمعي واأبو زيد، ومنه قول عمر بن اخلطاب 
ر�صي اهلل عنه: تعلموا الفرائ�س وال�صنن واللحن كما تعلمون القراآن. فاللحن: اللغة. 

          انظر: اأبي علي القايل: »الأمايل«، مطبعة دار الكتب امل�صرية، القاهرة، 1926،  ط 2، 
ج 1، �س: 4 و5. 

)34(  اجلاحظ: »احليوان«، حتقيق: فوزي عطوي، ال�صركة اللبنانية للكتاب، ط.1، ج 1968، 
�س: 168. 

)35(  حممد م�صبال: »بالغة النادرة«، �س: 48.  
)36(  اجلاحظ: »البيان والتبيني«،ج 1، �س: 379 و380.

)37(  حممد م�صبال: »بالغة النادرة«، �س: 47.  
)38(  ميخائيل باختني: »�صعرية دو�صتويف�صكي«، ترجمة: جميل ن�صيف التكريتي، مراجعة: 

حياة �صرارة، دار توبقال للن�صر، الدار البي�صاء، ط 1، 186، �س: 157. 
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الكلمة من ال�صوتية اإىل الرمزية

يف �صوء النظرية الن�صوئية

�إبر�هيم �آدم �إ�سحق)*(

اأياًّ كان م�سدره - هو �سدى ملا يف فكر الإن�سان من  اإن ال�سوت - 
�سور، واأخيلة، ومدركات، ا�ستطاع به التعبري عنها. يدلنا على ذلك اأن 
التاأمل ما هو اإل تعبري عما يعتمل يف النف�س من مرئيات باأ�سوات �سامتة' 
ـه كالم داخلي فيه تت�سل�سل اجلمل  اأي: غري منطوقة، ولذلك قيل عنه: »اإنَّ
كما يف الكالم املنطوق، وكل واحدة من جمل التاأمل تـنطوي بالقوة على 
جميع احلركات النطقية للكالم، فالتفكري ي�سري معتمدًا على الأ�سوات 

حتى عندما تكون الأ�سوات غري منطوقة«)1(.
وهذا الكالم غري املنطوق هو ما عبرّ عنه ال�ساعر العربي بقوله:
ا        ُجعل الل�سان على الف�ؤاد دليال  اإن الكالم لفي الف�ؤاد واإنمَّ

الإن�ساين  ال�سوت  هو  اللغوي،  بال�سوت  املراد  اأنَّ  الوا�سح  ومن 
الذي ي�سدره املرء بق�سد الإبانة عما يف نف�سه، اإذ اإنَّ اأ�سوات الف�سائل 
احليوانية الأخرى - مثاًل - هي اأ�سوات غريزية ُمْعِتمة، حمدودة الدللة 
اأنَّ اأ�سوات الظواهر الطبيعية الأخرى، كهزمي  يف حميطها املقفل، كما 

)*(  أستاذ اللغويات المشارك، كلية اللغة العربية، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان.
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الرعـد، وهبوب الريـاح وق�سفـها، وخرير الـماء، و�سقوط املطـر، ونحـوه، 
ل�سورة  املكمل  الفكر  جانب  ينق�سها  ـه  اإنَّ اإذ  الباب؛  هذا  يف  تدخل  ل 

ال�سوت الإن�ساين، ولدللته كذلك.
وحني عر�س العلماء العرب لق�سية ن�ساأة اللغة الإن�سانية جعل بع�سهم 
حماكاة الإن�سان اأ�سوات الطبيعة بداية لن�ساأة هذه اللغة الإن�سانية. فهاهو 
ذا اأبو الفتح عثمان بن جني يقول: »وذهب بع�سهم اإىل اأنَّ اأ�سل اللغات 
الرعد،  وحنني  الريح،  كدوي  امل�سموعات،  الأ�سوات  من  هو  اإمنا  كلها 
ونزيب  الفر�س،  و�سهيل  الغراب،  ونعيق  احلمار،  و�سحيج  املاء،  وخرير 

الظبي، ونحو ذلك، ثم ُولِّدت اللغات عن ذلك فيما بعد«)2(.
وابتداء الكلمة؛ اأي بذرتها عند الإن�سان الأول، هو: »ال�سوت الذي 
حاكاه الإن�سان الأقدم بحروف نطقية َعبَّ بها عن ذلك ال�سوت، اأي: عن 
بته،  احليوان، اأو ال�سيء الذي اأحدث ذلك ال�سوت، اأو احلادثة التي �سبرّ

وما اإىل ذلك من اأموٍر تت�سل به«)3(. 
حم�سة،  انفعالية  »ب�سفٍة   - فندري�س  يري  كما   - اللغة  بداأت  وقد 
اأو العمل  ولعلَّها كانت يف الأ�سل جمرد غناء ُينظم بوزنه حركة امل�سي، 
وتك�سف  الفرح،  اأو  الأمل  تعبرّ عن  اأو �سيحة ك�سيحة احليوان  اليدوي، 
اأن  اأو رغبة يف الغذاء، بعد ذلك لعلرّ ال�سيحة اعتبت، بعد  عن خوف 
دت بقيمة رمزية، كاأنها اإ�سارة قابلة لأن يكررها اآخرون. ولعل الإن�سان  زورّ
قد وجد يف متناول يده هذا امل�سلك املريح، وقد ا�ستعمله لالت�سال ببني 
اأن  اأنَّ اللغة قبل  اأو ملنعهم منه. ولبدرّ  اأو لإثارتهم اإىل عمٍل ما،  جن�سه، 
اأجنع  من  وواحدة  للفعل،  و�سيلة  الواقع  يف  كانت  للتفكري،  و�سيلة  تكون 

ن منها الإن�سان«)4(. الو�سائل التي ُمكرّ
على   - احلية  وغري  منها  احلية  الطبيعية  الأ�سوات  حكاية  ومن 
اختالف م�سادرها ومظاهرها - اقتب�س الإن�سان الأول لغته، فاتخذها 
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اأوًل بالتقليد و�سيلة للتعبري عما يحدثه من اأمور، اأو ما يتعلق به. فكيفية 
تاأليف اللغة من الأ�سوات الطبيعية، هي اأن يقلرّد الإن�سان تلك الأ�سوات 
اأراد  لو  كما  حتدثها،  التي  الأ�سياء  على  بها  للدللة  يحاكيها  اأو  مثاًل، 
الدللة على الكلب بتقليد �سوت عوائه مثاًل، قال: )َهْو(. اأو الإ�سارة اإىل 
الريح بتقليد �سوت هبوبها، قال: )هوو(، اأو اإذا اأراد قولنا: )قطع(، قلرّد 

�سوت، القطع، وهو )َقْط(، وما �ساكل ذلك)5(.
ميكن  نف�سه  يف  عما  لالإبانة  الإن�سان  ي�سدرها  التي  والأ�سوات 

تق�سيمها اإيل اأ�سوات مف�سحة، واأخرى غري مف�سحة.
للتعبري  املرء  ي�سدرها  التي  فهي  املف�سحة،  غري  الأ�سوات  ا  فاأمَّ  - اأ 
اللغة  العلماُء  اأ�سماها  التي  وهي  غالبًا،  النف�سية  انفعالته  عن  بها 
والغمغمة،  والهمهمة،  كالأنني،   affectionate language التاأثرية 
والزحري، والنحيم، وما اإيل ذلك من الأ�سوات املعتمة املعبة فقط 
عما يف دواخل النف�س الإن�سانية، وهي - كما ترى - ل وجود فيها 

للمقاطع.
النفعال  عند  املرء  ي�سدرها  التي  فهي  املف�سحة،  الأ�سوات  واأما   - ب 
املف�سح عما يف  بالتعبري  �سابقتها  تتميز عن  لكنها  اأي�سًا،  النف�سي 
ر،  النف�س، مع وجود مقاطع فيها، من نحو )اآه( للتعجب، اأو للتح�سُّ
اأو الت�سجر، و)اأخ(  للتوجع و)اأف( لال�سمئزاز  اأو  ع،  للتفجُّ و)اأوه( 
ومـثـل  للتـاأوه.  و)وي(  لال�ستح�سان،  بـٍخ(  )بـٍخ  اأو  و)بـٍخ(  للتـاألـم، 
املف�سحة  الأ�سوات  من  ونحوها  و)اإيه(  و)مــْه(،  ْه(،  )�سَ ذلـك: 
مبعنى:  ْه(،  )�سَ ذلك  »فمن  يعي�س:  ابن  قال  الفعل.  عن  النائبة 
ث، فكلها اأ�سماء  ا�سكت، و)مه( مبعنى: اكُفْف، و)اإيه( مبعنى: َحدرّ
مبنية  وكلها  لزم،  لفعل  ا�سم  لأنها  لزمة؛  وكلها  بيانه،  تقدم  ملا 
مبنيان  ومْه  ْه،  ف�سَ  )...( الأمر  وهو  املبني  الفعل  موقع  لوقوعها 
الت�سمية  ملا ذكرنا؛ ولأنهما �سوتان �ُسِميرّ بهما، وُحِكَي حالهما قبل 
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ْه نائب عن  اهما، َف�سَ وبعد الت�سمية، وهما لِزَماِن على ح�سب ُم�َسمَّ
ا�سكْت، وَمْه نائب عن اكفف، وهما مبنيان على الوقف، وذلك هو 

الأ�سل يف كل مبني«)6(.
ال�سوت معبرّ  اأنَّ هذا  دالةرّ على  م�سماه  ال�سوت عن  ا�سم  فحكاية 
به عن مرحلة املقاطع ال�سوتية املف�سحة. وهذا يعني اأن الكلم احلاكية 
اأول اأمرها  echo words التي م�سدرها ال�سوت الإن�ساين: »ُو�سعت يف 
على هجاء واحد: متحرك ف�ساكن، حماكاة لأ�سوات الطبيعة، ثم ُفِئمت  
- اأي: زيد فيها حرف اأو اأكرث يف ال�سدر، اأو القلب، اأو الطرف - فت�سرف 
والبيئات،  والقبائل،  البالد،  باختالف  يختلف  ت�سرفًا  بها  املتكلمون 
والأهوية، فكان لكل زيادة اأو حذٍف، اأو قلٍب، اأو اإبدال، اأو �سيغة، معنى 
اأو غاية، اأو فكرة دون اأختها، ثم جاء ال�ستعمال فاأقرها مع  الزمن على 

ما اأوحته اإليهم الطبيعة، اأو �ساقهم اإليه ال�ستقراء والتتبع الدقيق«)7(.
ال�سبه  قريبة   echo language احلاكية  ال�سوتية  اللغة  هذه  وكانت 
قليلة  اأمرها  بادئ  يف  كانت  اإْذ  عنها،  اأُخذت  التي  الطبيعية  بالأ�سوات 
ولذلك  املق�سود؛  على  الدللة  عن  قا�سرة  الألفاظ،  حمددة  التـنوع، 
كان لبد لها من م�ساعد يعينها علي الإبانة عما ترمي اإليه: »وقد وجد 
الإن�سان خري م�ساعد له يف الإ�سارات اليدوية، واحلركات اجل�سمية التي 
�سدت فراغًا يف اللغة ال�سوتية، وات�سع نطاق اللغة تبعًا لرتقاء التفكري 
م�ساعدة  عن  ف�سيئًا  �سيئًا  ي�ستغني  الإن�سان  واأخذ  احل�سارة،  ومظاهر 
كثرية،  عوامل  تاأثري  حتت  الأوىل  اأ�سولها  عن  اللغة  وتبعد  الإ�سارات، 
مثل التطورات الطبيعية التي تعتور ال�سوت، واأع�ساء النطق الإن�ساين، 

والعالقات املجاورة وامل�سابهة التي تعتور الدللت، وما اإىل ذلك«)8(.
وحني عمد علماء اللغة املحدثون اإىل البحث يف ن�ساأة اللغة الإن�سانية، 
اللغة عند  ن�ساأة  اأنَّ  اإىل   - اللغوي  الرتقاء  بع�سهم - وهم علماء  ذهب 

الإن�سان الأول كن�ساأة لغة الطفل التي متررّ مبراحل ثالث، هي:
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1 - مرحلة ال�سريخ: screaming time، اإذ اإن الطفل يف �سهوره الأويل 
من ميالده ل ميلك و�سيلة للتفاهم مع من حوله �سوى ال�سريخ الذي 
هو و�سيلته الأوىل وقتئٍذ للتعبري عن مراده، كاأن يقول ملن حوله: اإنه 
جائع، اأو يريد �سربة ماٍء، اأو اإن حتته َبَلاًل، اأو نحو ذلك من حاجاته 

ال�سرورية، وهي لغة ل تفهمها يف كثري من الأحيان �سوى الأم.
2 - مرحلة الباأباأة: the babing time التي فيها ي�سدر الطفل اأ�سواتًا 
منبئة  اأ�سوات  ك�سابقتها،  وهي  اإلخ،  ونا،  وما،  وتا،  با،   : نحو  من 
عن اأغرا�سه ال�سرورية، كطلب الر�ساعة، اأو املاء، اأو نحوهما من 
جهازه  يبداأ  فيها  التي  املرحلة  هي  وهذه  اأي�سًا،  اخلا�سة  اأغرا�سه 

النطقي يف الن�سوج، بدءًا بال�سفتني.
الطفل  يبداأ  فيها  التي   the immitating time التقليد:  مرحلة   -  3
تقليد اأ�سوات من حوله، وذلك مبحاولة ترديد بع�س الكلمات ذوات 
املقاطع ال�سهلة عليه، كت�سميته الهرة َنْوَنْو مثاًل، اأو كت�سميته الكلب: 
َهْوَهْو، اأو كت�سميته ال�ساعة احلائطية َتْك َتْك حماكاة لل�سوت الذي 

ت�سدره)9(.
الإن�سانية يف  اللغة  اأنَّ  اإىل  اللغوي  التطور  علماء  لذلك ذهب  وتبعًا 
ن�ساأة  بها  مرت  التي  نف�سها  بالأدوار  رت  مرّ تطورها،  ويف  الأوىل  ن�ساأتها 

اللغة عند الطفل. وهذه الأدوار هي:
اأ  - دور املقطع ال�سهل، اأي: املقطع ال�سوتي الواحد، غري املركب من نحو: 
تا، با، نا، ما... اإلخ كما مررّ بنا. فكل اأطفال الدنيا يبداأون نطقهم 
فطريًا بهذه الأ�سوات ال�سهلة: با، تا، نا، ما... اإلخ، ثم ينتقلون بعد 

ذلك اإىل دور املقطَعنْي الأحاديني.
اجلدول  جاء   - يرون  كما   - الواحد  املقطع  ذي  الدور  هذا  ومن 
الهجائي: اأ، ب، ت، ث، ج... اإلخ، الذي هو يف الأ�سل حماكاة لأ�سوات 

حيوانات، اأو تقليد لأ�سياء لها وجود يف احلياة.
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اإىل  بع�سهما  اأحاديني  �سوتيني  مقطعني  �سم  اأي  املقطعني،  دور   - ب  
مثل: حماكاة �سوت حيوان  معنى جديد،  بهما على  للدللة  بع�س؛ 
يعوي، من نحو: )ُعو + َوا( = عواء، اأو من نحو :)ُهو + َوا( =هواء 

اإلخ)10(.
جـ  - دور املقاطع؛ اأي دور اجلمع بني املقاطع الب�سيطة، الأحادية الو�سع، 
بعد  جديدة  معاٍن  على  بها  للدللة  الو�سع  الثنائية  املقاطع  بني  اأو 
تركيبها؛ وذلك تلبية للمعاين النا�سئة عن تقدم الإن�سان يف الأخذ 

باأ�سباب احلياة.
اآنفًا من الأدوار التي مرت بها اللغة الإن�سانية  ووفق ما عر�سنا له 
يف تطورها، يقول الدكتور علي عبدالواحد وايف: »وبح�سب هذه النظرية 
يكون الإن�سان قد افتتح هذه ال�سبيل مبحاكاة اأ�سواته الطبيعية التي تعبرّ 
اإليها، وحماكاة  وما  والرعب  الفرح واحلزن،  كاأ�سوات  النفعالت،  عن 
والأ�سياء، كدوي  الأفعال  واأ�سوات  الطبيعة،  اأ�سوات احليوان، ومظاهر 
الرحى،  وجعجعة  ال�سجر،  وحفيف  املاء،  وخرير  الرعد،  وحنني  الريح، 
وقعقعة ال�سنان، و�سرير الباب، و�سوت القطع وال�سرب وهلم جرا. وكان 
الذي ي�سدر عنه ال�سوت  ال�سيء  التعبري عن  يق�سد من هذه املحاكاة 
املحاكي، اأو عما يالزمه، اأو ي�ساحبه من حالت و�سوؤون. وا�ستخدم يف 
د به من قدرة على لفظ اأ�سوات مركبة ذات مقاطع،  هذه املحاكاة ما ُزورّ
وكانت لغته يف مبداأ اأمرها حمدودة الألفاظ، قليلة التنوع، قريبة ال�سبه 
املق�سود؛  على  للدللة  قا�سرة  عنها،  اأخذت  التي  الطبيعية  بالأ�سوات 
ولذلك كان لبد لها من م�ساعد ي�سحبها، فيو�سح مدلولتها، وُيعني على 
اإدراك ما ترمي اإليه. وقد وجد الإن�سان خري م�ساعد لها - اأي اللغة - يف 
الإ�سارات اليدوية، واحلركات اجل�سمية )...( ثم اأخذت هذه اللغة يت�سع 
نطاقها تبعًا لرتقاء التفكري وات�ساع حاجات الإن�سان ومظاهر ح�سارته، 
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وت�ستغني �سيئًا ف�سيئًا عن م�ساعدة الإ�سارات، وتبعد عن اأ�سولها الأوىل 
ال�سوت  تعتور  التي  الطبيعية  كالتطورات  كثرية،  عوامل  تاأثري  حتت 
تعتور  التي  وامل�سابهة  املجاورة  وكعالقات  الإن�ساين،  النطق  واأع�ساء 

الدللت، وما اإيل ذلك«)11(.
ال�سوتي  املقطع  دور   - الأول  الدور  اإىل  نرجع  وحني  الأول:  الدور   - اأ 
ُد اأنَّ الإن�سان الأول  ال�سهل غري املركب يف ن�ساأة اللغة الإن�سانية - جَنِ
عندما احتاج اإىل التعبري عن هذا ال�سوت الب�سيط كتابة جلاأ اإىل 
اأو لبع�س احليوانات  الت�سوير، وذلك بر�سم �سور لبع�س الأ�سياء، 
على ال�سخور، اأو على اجلدر للتعبري بها عن احلدث بدًل عن ذلك 
اأي�سًا  ال�سوت الفطري الأحادي، كما جلاأ اإيل النق�س يف ال�سخور 
بذلك  عنه  التعبري  من  بدًل  اأحداث،  من  له  وقع  ما  على  للدللة 
: »قبيلة من قبائل الب�سر  اأنَّ اإذا افرت�سنا  ال�سوت الأحادي؛ ولهذا 
واقتنا�س  الأع�ساب،  علي  اأفرادها  يقتات  العمران  عهد  اأول  يف 
اأهمها  م�ساب  بها  اأملرّ  واملغارات،  الكهوف  اإىل  وياأوون  احليوان، 
فافرت�سه،  �سيخها  على  وثب  اأ�سدًا  اأنَّ  نحو  تدوينه،  فاأحبرّت  اأمره، 
ل  احلادثة؟  تلك  لتدوين  يخرتعونها  التي  الطريقة  يف  ظنك  فما 
على  بالنق�س  اأو  بالر�سم،  ا  اإمرّ الت�سوير،  غري  و�سيلًة  ترى  اإخالك 
واثبًا على رجل  اأ�سدًا  ال�سناعة. فري�سمون  تقت�سيه حالهم من  ما 
ينه�سه مبخالبه اأو نحو ذلك، وهي اأول خطوة يخطوها الإن�سان نحو 
الكتابة، ون�سميها الدور ال�سوري الذاتي، وهو اأب�سط اأدوارها؛ لأنه 
قا�سر على ت�سوير احلادثة كما وقعت متامًا، ول فائدة منه اإلَّ يف 

احلوداث املوؤلفة مما يقبل الت�سوير«)12(.
وهذا  الت�سوير،  تقبل  ل  ونف�سية  ذاتية  معاين  هناك  فاإنَّ  وبالطبع 
عن  بها  للتعبري  )رمزية(  و�سيلة  يف  يفكر  بداأ  الأول  الإن�سان  اأنَّ  يعني 
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مكنونات نف�سه، كالفرح، واحلزن، واحلب، والبغ�س، ونحو ذلك، وهذا 
الإن�سان  فيه   َ عبَّ  ، رمزيٌّ دور  وهو  الهجائي،  بالدور  العلماء  اأ�سماه  ما 

بال�سورة اأو بالرمز عن ال�سوت.
رت بها الكتابة اإىل اأربعة، هي: ويق�سم جورجي زيدان الأدوار التي مرّ
1 - الدور ال�سوتي الذاتي: وتدل ال�سور فيه على املعاين الذاتية، وهو 

قا�سر ل ميكن التعبري به اإل عن اأي�سر احلوادث.
2 - الدور ال�سوري الرمزي : وفيه ف�ساًل عن ال�سور الذاتية �سور رمزية، 

تدل على املعاين املعنوية التي ل �سور لها من اخلارج.
3 - الدور املقطعي: وتدل ال�سورة فيه على اأول مقطع من ا�سمها، وهو 

خطوة كبى يف اخرتاع الكتابة.
4 - الدور الإيحائي: وفيه ت�سبح تلك املقاطع حروفًا، وهو اآخر خطوة 

بلغتها الكتابة حتي اليوم)13(.
هو  )الرمزي(  اخلط  اأ�سل  اأنَّ  اإىل  هنا  ن�سري  اأن  املفيد  من  ولعل 
خط امل�سند الذي جاء به املعينيون من اأهل اليمن القدماء، بخالف ما 
اأ�سا�س جلميع خطوط  الكنعاين  »اخلط  اأنَّ  امل�ست�سرقون من  اإليه  ذهب 
العامل املتمدين يف ال�سرق والغرب«)14(،  فقد ثبت اأخريًا اأن خط امل�سند 
هو الأ�سل الذي تفرع عنه اخلط الكنعاين، بفرعيه: العبي والآرامي، 
بالإ�سافة اإىل اخلط الفينيقي املاأخوذ اأ�ساًل من اخلط الكنعاين، ويف ذلك 
الرفاعي - �ساحب نظرية )ن�ساأة اخلطوط  الأ�ستاذ عبدالرحمن  يقول 
الرئي�س الذي تولدت منه  القلم  امل�سند هو  اليمن - »القلم  ال�سامية يف 
الأبجدية اللحيانية، والثمودية، وال�سفوية. وعلى هذا فامل�سند هو الأ�سل 
اأن املواقع  التي ُوجدت يف جنوب جزيرة العرب؛ بدليل  لكل الأبجديات 
التي خرج منها الفينيقيون بجنوب جزيرة العرب لتزال - واإىل الآن - 
حروف اأبجدياتهم الأ�سلية التي ترتد يف لهجاتهم املوروثة، ل تزيد عن 
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اثنني وع�سرين حرفًا«)15(.
وهذا الذي ذهب اإليه الأ�ستاذ الرفاعي من القول باأن خط امل�سند هو 
الأ�سل الذي تفرعت منه اخلطوط ال�سامية، الكنعانية منها والفينيقية، 
هو املذهب املناق�س لنظرية تبلبل الأل�سنة التي ا�ستم�سك بها امل�ست�سرقون 
ناحية  »اأقدم   : باأنرّ القائلة  التوراة  نظرية  الأ�سل  يف  وهي  طوياًل.  زمنًا 
عمرها بنو نوح ،هي اأر�س بابل«. ويف ذلك يقول اإ�سرائيل ولفن�سون: »وقد 
تكون هذه النظرية اأقرب اإيل احلقيقة، فقد اأثبتت البحوث التاريخية اأن 

اأر�س بابل هي املهد الأ�سلي للح�سارة ال�سامية«)16(.
واأ�سل ذلك كله ما جاء يف �سفر التكوين، الإ�سحاح )11(، »وكانت 
الأر�س كلها لغة واحدة، وكالمًا واحدًا. وكان اأنهم ملا رحلوا من امل�سرق 
وجدوا بقعة يف اأر�س �سنعار، فاأقاموا هناك. وقال )اأبناء نوح(... تعالوا 
املدينة  اإىل  لينظر  َيْهَوه  ال�سماء، فنزل  اإىل  راأ�سه  وبرجًا  لنا مدينة  َنْبِ 
والبج اللذين كان بنو اآدم يبنونهما. وقال يهوه: هوذا هم �سعب واحد، 
يفهم  ل  حتى  لغتهم  هناك  ونبلبل  نهبط  هلمرّ  يفعلونه،  اأخذوا  ما  وهذا 
وا  بع�سهم لغة بع�س، فبددهم يهوه من هناك على وجه الأر�س كلها، وكفرّ
َبْلَبَل لغة الأر�س  عن  بناء املدينة؛ ولذلك �ُسميت بابل؛ لأن يهوه هناك 

كلها« توراة الي�سوعيني، وتوراة البوت�ستانت.
هذه   - دامغة  باأدلٍة   - الرفاعي  عبدالرحمن  الأ�ستاذ  اأبطل  وقد 
زمنًا  �سايعهم  ومن  امل�ست�سرقون  بها  ا�ستع�سم  التي  التوارتية  النظرية 
طوياًل، وذلك يف نظريته اجلديدة التي �سمنها كتابه )احللقة املفقودة 
يف امتداد عربية اللهجات ال�سامية()*(، وقدم له الأ�ستاذ الدكتور كمال 
اإ�سافية. وهذا  اللغوي مب�سر مبقدمة  نائب رئي�س املجمع  ب�سر،  حممد 
خطوط  باأن  القول  من  )هومل(  امل�ست�سرق  اإليه  ذهب  اأن  �سبق  ما  هو 
العامل )املتمدين( امل�ستعملة اليوم يف كثري من اأنحاء العامل، جاءت كلها 
من اأ�سٍل واحٍد، هو خط امل�سند اليمني، على ما اأثبته الأ�ستاذ الرفاعي 
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ا�سُتق اخلط  الذي منه  الأ�سل  امل�سند هو  »اإن خط  قوله:  لحقًا، وذلك 
الكنعاين. ودليله على ذلك اأن مناذج من الكتابات املعينية التي و�سلت 

اإلينا اأقدم من النماذج الكنعانية«)17(. 
ويلخ�س لنا الدكتور جواد علي هذه الق�سية بقوله: »كان من�ساأ اخلط 
باليمن، ثم انتقل منه اإىل العراق حيث تعلمه اأهل احلرية، ومنهم تعلمه 
على   - فالأ�سل  احلجاز.  اإىل  نقلوه  جماعة  تعلمه  ومنهم  الأنبار،  اأهل 
راأي هوؤلء - هو القلم امل�سند«)18(، ثم ي�ستطرد قائاًل: »والذي نالحظه 
اليوم اأن خطوط احلروف ال�سامية امل�ستعملة عند الغربيني، تكاد تتفق 
واإىل  الأ�سل،  اإىل وحدة  الت�سابه  وي�سري هذا  ترتيبها.  اأ�سمائها، ويف  يف 
املذكورة قد تفرعت كلها من �سجرة واحدة، ونبعت من  الأبجديات  اأنَّ 
منبع  واحد، وتكاد تبتدئ بحرف واحٍد هو الألف، وكلها جتعل الباء حرفًا 
ثانيًا، ثم اإن يف وحدة ت�سمياتها - مع اختالف اللغات التي ُتدون بها - 
دلياًل كافيًا على اإثبات اأن هذه الأبجديات هي من اأ�سل واحد، وعلى اأن 
لأ�سماء احلروف عالقة وثيقة بال�سور، وبالكتابة ال�سورية للغة الأم التي 

اخرتعت منها تلك احلروف من مرحلة املقاطع«)19(.
خطوة  خطا  الأول  الإن�سان  اأن  اإىل  هنا  ن�سري  اأن  املفيد  من  ولعلَّ 
عظيمة حني اأعمل عقله وفكره يف النتقال من الدور ال�سوتي للكلمة اإىل 
الدور ال�سوري لها، على ما اأ�سماه الدكتور جواد علي بالكتابة ال�سورية 
للغة الأم التي اخرتعت منها تلك احلروف من مرحلة املقاطع حتي انتهي 

بها الأمر اإيل الدور الرمزي الذي مايزال م�ستعماًل يف عاملنا املعا�سر.
لقد جمع لنا ال�ساميون الأوائل هذين الدورين )ال�سوتي وال�سوري( 
يف اجلدول الهجائي الذي كان �سوريًا يف اأول اأمره، ثم تطور بعد ذلك 
منه  ن�ساأ  الذي  القدمي  بالأ�سل  الآن  يربطه  ل  الذي  الرمزي  الدور  اإيل 

وتطور عنه رابط قوي.
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من  تطور  الذي  القدمي  املقطعي  اجلدول  لهذا  نعر�س  يلي  وفيما 
الدور ال�سوري اإىل الدور الرمزي يف اللغات ال�سامية)20(:
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فكرة  ترى  العني  جتعل  التي  بال�سورة  ابتداأت  الكتابة  اأنَّ  ومعلوم 
ال�سيء وحت�سُّ به، ول�سيما ال�سورة املر�سومة على احلجر، اأو ال�سل�سال، 
ق، فتجعل العقل يدركه، ومن ثم فاإنَّ اليوم الذي  اأو حلاء ال�سجر، اأو الرَّ
اعُتبت فيه ال�سورة اأو العالمة متثياًل مو�سوعيًا لل�سوت، هو يوم ميالد 
»واإليها  الإن�سان  عرفها  كتابة  اأول  اإذن  هي  ال�سورية  فالكتابة  الكتابة. 
يرجع جميع نظم الكتابة امل�ستعملة بني بني الإن�سان، وتنح�سر يف متثيل 
فكرة عما  ن  نكورّ اأن  لها. وميكننا  م�ساوية  بعالمة  �سيء  كل  اأو  فكرة  كل 
الكتابة  وهي  الآن،  نعرفها  كتابات  بف�سل ثالث  بداياتها  عليه يف  كانت 
اأن  ينبغي  ولكن  امل�سمارية،  والكتابة  الهريوغليفية،  والكتابة  ال�سينية، 
ه على اأن هذه الكتابات الثالث مل َتْبق ت�سويريرّة حم�سة، واإنرّ ت�سوير  ُنَنبرّ
الفكرة اأو ال�سيء ل يلعب - يف اأقدم ما نعرفه عنها - اإلَّ دورًا حم�سورًا؛ 
جماًل  للعقل  ويرتك  الق�سور،  من  كثرية  وجوه  فيه  الت�سوير  باأن  ذلك 

�سا�سعًا للتكميل«)21(.
ويرى جورجي زيدان اأن �سور احلروف، بعك�س ما ذكرنا، ماأخوذة 
على الأرجح من القلم الهريوغليفي، ثم نقلها عنهم الفينيقيون، �سكان 
�سواحل �سوريا  منذ اأقدم اأزمنة التاريخ، فا�ستخرجوا احلروف الهجائية 
حني  على  العامل،  اأنحاء  �سائر  اإىل  ونقلوها  الهريوغليفي،  القلم  من 
لأ�سول  امليدانية  درا�سته  ح�سب  الرفاعي،  عبدالرحمن  الأ�ستاذ  اأثبت 
الأول  املهد  هو  العرب  جزيرة  جنوب  اأن  اأ�سلفنا،  كما  احلروف،  هذه 
والفينيقية، وكذلك  الكنعانية،  الأبجدية  اأُِخذت  الذي منه  امل�سند  خلط 
اخلطوط اللحيانية، والثمودية، وال�سفوية، ومنها تفرعت �سائر الأقالم 

املعروفة يف العامل القدمي)22(.
ل الفينيقيني  ويَعلرُّل جورجي زيدان ما ذهب اإليه اآنفًا بقوله: »اأما تو�سرّ
 )...( بالخرتاع  ولي�س  والتح�سني،  بالقتبا�س  فكان  احلروف  تلك  اإىل 
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كانت  كما  والهرياطيقية  الهريوغليفية  ال�سور  بع�س  اأخذوا  )فقد( 
ُت�ستعمل عند امل�سريني، وت�سرفوا يف ر�سمها ل�سهولة ا�ستعمالها، فاجتمع 
اأ�سكال، ا�ستخدموا كاًل منها ملقطٍع  عندهم منها على توايل الأيام)22( 
ر�سم  فكان  �سكله،  يدلرّ على  با�سٍم  و�سموه  لغتهم،  اأو حرٍف من حروف 
( عند امل�سريني م�ستعماًل للدللة على الثور، وهو يف لغتهم  الثور )
على  للدللة  وجعلوه  الثور،  راأ�س  ي�سبه  �سكاًل  الفينيقيون  فر�سم  )اآوا(، 
واتخذوا  )ثور(،  الفينيقية  يف  ومعناها  )اأَِلَبا(،  وه  و�سمَّ الألف،  مقطع 
البيت، وا�سمه عندهم  ( ويدل عند امل�سريني على  �سكاًل مربعًا )
)با(، فر�سموا �سكاًل يقاربه، ودلوا به على مقطع الباء، و�سموه)بيث(، 
حلرِف  وا�ستخدموه   ،) اجلمل) راأ�س  ي�سبه  ر�سمًا  بيت.واتخذوا  اأي 
َنة، فاإنها يف  ال�سني امل�سنرّ اأي جمل، وهكذا يف  اجليم، و�سموه )جيمل(، 
(، وهي ر�سم اأ�سجار مغرو�سة،  الهريوغليفية تقابل هذه ال�سورة )
ُبونه، وي�سمونه  َوِق�ْس عليه �سائر احلروف، فكانوا يقتب�سون احلرف فيقَت�سِ
نت  با�سم يدل على �سكله حتي ا�ستوفوا كل املقاطع املوجودة يف لغتهم، وتكورّ

الأبجدية الفينيقية، واأ�سماء حروفها تدلُّ على اأ�سكالها«)23(.
وحني خطا الإن�سان الأول بلغته من ال�سوتية اإىل املقطعية، اأ�ساف 
نحو  يتطور  جعلته  التي  الإ�سافات  بع�س  )ال�ساذج(  الأول  ال�سوت  اإىل 
هي  العبية،  يف   )pē( كلمة  اأن  مثاًل:  ذلك  من  املقطعية(.  )ال�سوتية 
)pū( يف الأكادية مبعنى )َفْم(، وهي )فو( يف العربية من نحو قولك: 
احلَب�سية،  )اأف( يف  وهي  املخاطب،  اإليها �سمري  ي�ساف  )فوك( حني 

و)pūmā( يف الآرامية)24(.
ر بنا  وقد راأى الإن�سان الأول اأن هذا املقطع ال�سائت الب�سيط الذي مَّ
اآنفا، ل ي�ستطيع الوفاء بحاجته اإيل مقابلة املعاين اجلديدة التي طراأت 
للمقطع  اآخر مكمل  اإ�سافة مقطع  ثم على  على نظام حياته، فعمل من 
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الأول ال�ساذج، ف�سارا مقطعني، من نحو )pūmā( يف الآرامية)25(. ومن 
هنا جاء الدور الثاين يف حياة الإن�سان اللغوية، وهو دوُر املقاطع الثنائية.

الدور الثاين:
اأما الدور الثاين - دور املقطعني ال�سوتيني - فقد دعت اإليه ال�سرورة 
بتطور اأ�سباب احلياة حني وجد الإن�سان الأول اأنَّ املقطع ال�سوتي الواحد 
الأحاديني  املقطعني  تركيب  اإيل  فعمد  مقا�سده،  عن  للتعبري  كاٍف  غري 
الب�سيطني، من نحو )قط( حكاية �سوت القطع، َفَزاَد على هذا املقطع 
وقطر،  قطب،  جاءت:  ْط(  )قرّ ومن  ع(،   + )قط  ف�سار  اآخر،  مقطعًا 
ال�سامية،  اللغات  وقطف، وقطل، وقطم، ونحو ذلك: »وهكذا احلال يف 
اأخوات العربية، فاإنَّ الأ�سول الفعلية وال�سمية �ساكنة الأواخر منها على 
فًا.  واحدًا خمفرّ َمْقطعًا  اإل  بامل�ساعف  ينطقون  اأنهم ل  الإطالق... على 
نق�س،  و)َزْل(:  ق�سم،  و)َك�ْس(:   ، تاأملرّ )َح�ْس(:  ال�سريانية  يف  مثاله 
، و)َجْر(:  و)َحْم(: َحِمي، و)َحْك( تلفظ ... ويف العبانية: )َجْز(: َجزَّ

ظ، و)َزْخ(: طهر«)26(. ، و)َزْك(: تلفَّ ، و)َدْق(: َدقرّ َجرَّ
من  اآخره ممدودًا،  كان  ما  املقاطع،  الثنائية  الكلم  من  ومما جاء 
ظلت  التي  )فو(  وكذلك  القرابة،  اأ�سماء  من  وحمو  واأخو،  اأبو،  نحو: 
اأُحادية املقطع. فهذه احلركة املمدودة تبقى يف حالة الإ�سافة، من نحو: 

اأبوك، واأخوك، وحموك، ومثل ذلك )فوك(.
غري اأن هذه احلركة املمدودة حتذف يف حالة التنوين حتى ل يكون 
هناك تنوينان يف كلمة واحدة، اإذ اإنرّ املدرّ يف الكلمات ال�سابقة هو تنوين 
اإل )ُفو( فاإنها تظل ذات مقطع  اأي�سًا، فيقال فيها: )اأب، واأخ، وَحم(، 

واحد ممدوٍد يف حالة الإِ�سافة، فيقال فيها )فوك(.
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ف�سارت  ال�سريانية،  يف  امليم  اإليها  اأُ�سيفت  )فو(  كلمة  اأن  غري 
اأنها كانت  pūmā، ويف العربية )فم( بعد حذف املد. واأُ�سل هذه امليم 

ب العبدي ميدح  ال�سامية، كما يف قول املثقرّ اللغات  للتنوين يف  ُت�ستخدم 
اأمه: 

وهل يل اأمٌّ غريها اإن هج�ُتها          اأبي اهلل اإاّل اأن اأك�ن لها اْبَنماَ
العربية  يف  حذفها  بدليل  للتنوين،  بها  جيء  )ابنم(  يف  فامليم 
ال�سمالية )الف�سحي()27(. وقد ُن�ِسي اأ�سل هذه امليم التي هي للتنوين، 

فنونوها هي اأي�سًا حني قالوا فيها )َفم(.
وقد ذهب الدكتور »اإنو لتمان«، حني عر�س بالدرا�سة ِلَنق�ِس النمارة 
)القرن الرابع امليالدي(، اإىل اأن حرف الواو الوارد يف النق�س، يف مثل: 
عن  لَيُنوَب  ُو�سع  ر،  �َسمَّ و)�سمرو(:  و)مز�سو(،  مزحج،  )مزحجو(: 
اإثبات حرف  اأراد  النق�س  »ولعل كاتب  الرفع. ثم قال:  التنوين يف حالة 
ذلك  علي  يدلنا  للكلمة«)28(.  ال�سحيح  النطق  على  القارئ  ليدل  الواو 
اأي�سًا اأن اأ�سماء ال�سهور يف البابلية - وهي لغة معربة كالعربية متامًا- 
)ِني�َسانو(:  نحو  من  الرفع  حـالة  يف  التنوين  علي  الدالة  بالواو  تنتهي 
اأغ�سط�س،   = اآب  و)اآبو(:  )مايو(،  اإيار  و)اأيرو(:  )اأبريل(  ني�سان. 

و)ت�سريتو(: ت�سرين )اأكتوبر( وهكذا)29(.
ال�سامية القدمية هو )اأب(  اللغات  اأن كلمة )اأبو( يف  ومعني ذلك 
بالتنوين، ومثل ذلك )اأخو(: اأَخ، و)َحُمو(: حم، و)ُفو( التي من املرجح 
اأن الواو فيها للتنوين، لكنهم حذفوها يف العربية وو�سعوا مكانها امليم، 
وُنها  ف�سارت )فم(. وقد ُن�ِسُي اأ�سل هذه امليم التي جيء بها للتنوين، َفنَّ
مرًة اأخرى كما اأ�سرنا اإيل ذلك من قبل، وقالوا فيها: )فم()30(؛ ولهذا 
حَّ  فمن املرجح اأن الواو يف )عمرو( هي للتنوين اأي�سًا؛ ومن ثم فرمبا �سَ
)عمرو(  بني  للتفريق  بها  جيء  )عمرو(  يف  الواو  اأنَّ  من  النحاة  قول 
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ال�سرف،  املمنوع من  اأي  املنون،  )ُعمر( غري  وبني  ن،  املنورّ اأي  املعرب، 
لقول ابن مالك:

ال�سرُف تن�ين اأتى به مبيناً         معنى به يك�ن اال�سم اأمكنا)31(
ولعل ما يوؤيد ما ذكرنا اآنفًا اأن قبيلة اأزد ال�سراة كانوا: »اإذا وقفوا على 
ته فاأطالوها، فكاأمنا هي واو. واإذا وقفوا علي املك�سور  املرفوع نطقوا ب�سمَّ
اأطالوا ك�سرته كاأمنا هي ياء، فيقولون يف اجلملتني: هل جاء خالدو؟ وهل 
مررت بخالدي؟ )خالدو، وخالدي( حني يريدون الوقف«)32(، ومن ثم 
فهل ميكن بهذا اأن نف�سر ما ينطق به بع�س �سعوب غربي اأفريقيا، من 

نحو قولهم: هذا حممدو، واأحمدو، واآدمو، ونحوه يف حالة الوقف؟
كانت  فقد  )فم(،  ف�سارت  )فو(،  بكلمة  اأحلقت  التي  امليم  اأما 
ت�ستخدم للتنوين يف العربية اجلنوبية. قال اأحمد �سرف الدين يف كتابه 
)لهجات اليمن قدميًا وحديثًا(: »ورمبا قامت امليم اأحيانًا مقام التنوين 
م(  و)َودَّ َن�ْسر،  ومثل: )ن�سرم( يف  يومًا،  اأومي: ع�سرين  يف مثل: ع�سري 
الآف  ع�سرة  يف  اأَْلَفْم(  )ع�سرة  وقالوا:  مرثٍد.  يف  و)مرثدم(   ، َودرّ يف 
ام«. اأي : اأولد ذكور  بالتنوين. وجاء يف بع�س اأقوالهم: »اأولدم اأذكرم هنَّ

�ساحلون«)33(.
يف  )فو(  نحو  يف  )ال�ساذج(،  املفتوح  الطويل  املقطع  هذا  ولعل 
الأكادية، ويف العربية حني بداأ يتحول اإىل مقطع ق�سري مقفل، يف نحو 
)اأف( يف احلب�سية، واأْت، واأْث، واأُْج، واأخ ونحوها كما اأ�سرنا اإليه اآنفا، 
وهي ال�سور الأوىل لهذه الكلم يف العبانية، ويف الآرامية ونحوهما من 
باملعالرّت:  املقطعي  تطورها  يف  اأي�سًا  ا�ستعانت  العربية،  اللغة  �سقائق 
)الألف، والياء، والواو(، ذلك اأن »الإعالل و�سيلة �سامية َلِبقة. والإعالل 
طبيعي.  بنمٍورّ  الطول  يفيد  فاإنه  )طال(،  يف  كما  الطبيعي،  املعنى  يفيد 
واأما الت�سحيح مع موجب الإعالل، فيفيد املعنى بتكلٍف اأو با�سطراب، 
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كما يف )طول(، فاإنه يفيد التَّكلُّف يف الطول. و)اأما( الرتقاء يف تطور 
الإعالل، فيعود اإىل الأمثال يف نحو )عوية( وتعني �سوت الذئب اإلخ«)34(.
يف  مو�سوع  الثنائي  »اإن  اليازجي:  اإبراهيم  ال�سيخ  يقول  ذلك  ويف 
الأ�سل على حرفني، والت�سديد يف الثنائي طارئ من قبل ال�سناعة )...(
وجدتها   )...( وال�سريانية  العبانية  الأفعال يف  دت هذه  تفقرّ اإذا  فاإنك 
الذي  لأنرّ  الأ�سلية،  الأواخر، جريًا علي احلكاية  �ساكنة  فيهما خمففة، 
�سمع قرع ج�سٍم باآخر مثاًل، �سمع �سيئًا يحاكي )َدْق( بالإ�سكان، فحكاه 
ال�سور  بع�س  يف  الثاين  حتريك  اإىل  احتاجوا  ملرّا  ثم  خمففًا،  ب�سورته 
طوا  فو�سرّ بينهما،  َل  َفا�سِ ل  متحركني  بني  يوالوا  اأن  كرهوا  الت�سريفية، 
مثاًل  و(  )َدقرّ فقالوا:  املتحرك،  ذلك  جن�س  من  اإما  �ساكنًا،  بينهما 
بالت�سديد، وهو اختيار العبانيني، وعليه جرت العرب، اأو حرف مدرّ من 
وا( اأي�سًا، وهو من اختيار  ون(، اأي )َدقرّ جن�س حركة الأول فقالوا: )داقرّ

ال�سريان«)35(.
ولعل ما يوؤيد ما ذهب اإليه اليازجي من اأنَّ الثنائي مو�سوع يف الأ�سل 
على حرفني ما اأورده الراغب الأ�سفهاين يف )مفرداته( حني عالج مادة 
باب  يف  جعلها  ا  واإمنَّ )مدد(،  الثالثي  باب  يف  يجعلها  مل  التي  )مد( 
الثنائي، فكاأمنا هي عنده علي هجاءين اثنني )م د(؛ ولهذا فقد جعل 
)املدة(  ومنه  ر،  اجلرّ املد:  اأ�سُل  »مد:  قوله:  وذلك  قبل )مدح(،  )مد( 
للوقت املمتد. ومدة اجلرح: ومدرّ النهر، ومده: نهر اآخر. ومددت عيني 

اإىل كذا«)36(.
باب  الأ�سفهاين من جعله مادة )م د( من  اإليه  الذي ذهب  وهذا 
الثنائي، جنده كذلك عند ابن فار�س يف )املقايي�س( حني يردرّ اأ�سل باب 
)القاف والطاء وما يثلثهما( اإىل معنى القطع، فرياه يف )قطع( الذي 
يدل على �سٍرم واإبانة �سيٍء من �سيٍء، ويف )قطف( الذي يدل على اأخذ 
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ثمرة من �سجرة. ويف )قطل( الذي يدل على قطع ال�سيء اأي�سًا .فالعني، 
اأحرفًا زائدة على الأ�سل الثنائي )قط(،  والفاء، والالم، وامليم جاءت 
عته بني ال�سرم والإبانة، والأخذ، ورددته  �ست معني القطع، ونوَّ فخ�سرّ

تبعًا لأ�سواتها بني درجات ال�سدة، والغلظة يف اإحداث القطع«)37(.
وقد انفرد ابن ُدريد من بني ال�ستقاقيني العرب مبزيرّة مهمة حقًا، 
القول يف  اإمتام  بل حر�س على  باملعتل،  ال�سحيح  باإتباع  يكتِف  حني مل 
الثنائي املعجمي �سحيحًا ومعتالًّ قبل اأن ينتقل اإيل  الثالثي. فاإذا اختتم 
منه(،  ب  ت�سعرّ وما  املعتلرّ  )الثنائي  بباب  َنا  فاَجاأَ ال�سحيح،  الثنائي  باب 
وكاأنه  اجلدل،  يقبل  ل  �سريح  قطعي  اأمر  لديه  املعجمية  الثنائية  كاأن 
مايزال ي�ستاأن�س بذلك على �سحة هذا املذهب و�سالمة النظر اإليه)38(. 
فهاَهَو ذا يقول: »والثنائي ال�سحيح ل يكون حرفني البترّة اإل والثاين ثقيل 
ي  اأحرف، اللفظ ثنائي واملعنى ثالثي، واإمنا �ُسمرّ حتي ي�سري اإىل ثالثة 
اإىل املعنى واحلقيقة، كان احلرف  فاإذا �سرت  للفظه و�سورته،  ثنائيًا  
الأول اأحد احلروف املعجمة، والثاين حرفني مثلني، اأحدهما مدغم يف 

، بتاًّ( يف معنى قطع«)39(. ، يِبترّ الآخر، نحو )بترّ
ويكمل ابن دريد مقالته عن الثنائي ِباإتياِنِه يف )اجلمهرة( باأبواب 
الثنائي امللحق بالرباعي املكرر. وكاد علماء اللغة املحدثون ُيجمعون على 
وجهجه،  وغمغم،  وزلزل،  وقرقر،  قهقه،  نحو:  من  املكرر  الرباعي  اأن 
ودمدم ونحوه، ما هو اإلَّ ثنائي املقطع مكرر. وقد اأ�سماه ابن دريد نف�سه 
ثنائيًا ملحقًا بالرباعي، وذلك قوله: »اأبواب الثنائي امللحق بالرباعي«، 
َبْثَبَثًة.  ا�سترثته،  اإذا  ونحوه:  اب  الرترّ »َبثْثُت  فقال:  لها  باأمثلة  جاء  ثم 
الراجز:  قال  �سحمًا.  املمتلئ  وهو  بجباج،  َبَدن  قولهم:  من  والبجبجُة 

بجاحة يف َبَدِنَها البجباج«)40(.
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بالنظرية  امل�ستم�سكني  اأحد  وهو  الكرملي،  اأن�ستا�س  لنا  ويلخ�س 
اإىل  )الب�سيطة(،  املقطعية  ال�سوتية  من  الكلمة  ن�سوء  رحلة  الن�سوئية، 
منها،  َن�َساأ  ما  اأول  املفردات  »اإن  بقوله:  والرباعي  فالثالثي  الثنائية، 
وثانيه  ُله متحرك،  اأورّ للطبيعة،  واحٍد حماكاة  مو�سوعًا على هجاٍء  كان 
مل  اإذا  ثالثيًا  فيكون  ورباعي،  ثالثي  من  امل�ساعف  جاء  ثم  متحرك. 
ك ال�ساكن  تتخيَّل احلركة يف ال�سيء، ورباعيًا اإذا تخيلَتها فيه. واإمنا ُحررّ
الكلمة  من  الأخري  احلرف  اإ�سماع  اإىل  الناطق  حلاجة  الهجاء  اآخر  يف 
يقاربه  اآخر  حرٍف  مبخرج  حرٍف  خمرج  يختلط  لئال  بها  ُينطق  التي 
واإبرازه  الأخري  احلرف  على  بال�سدرّ  اإلرّ  ذلك  يكون  ول  �سوتًا،  وُيَدانيِه 
رار  متحركًا لكي ل يقع اأدنى لب�ٍس )...( فالذي اأراد اأن يحاكي �سوت �سَّ
ِل�َساِمِعه  يثبت  اأن  حاول  وملارّ  ْر(،  )�سَ قال:  باأن  حاكاه  )اجلندب(  الليل 
الأوىل  الراء  فاأ�سكن  َر(،  ْر�سَ )�سَ قال:  )راء(  هو  الأخري  احلرف  اأن 
اإىل  لالإ�سارة  الثانية  ك  وَحرَّ احل�سرة،  �سوت  الأول حلكاية  الو�سع  على 
ْر(  ْر�سَ موا�سلته للكالم .اأما اأنه لو مل ُيرد موا�سلتُه بل َقْطعه، قال: )�سَ
ل غري، اأي بتحريك ال�سادين واإ�سكان الراءين«)41( وهذا ما اأ�سار اإليه 
ابن جني يف الباب الذي اأ�سماه )اإم�سا�س الألفاظ اأ�سباه املعاين(، وذلك 
ومداًّ،  ا�ستطالة  اجلندب  �سوت  يف  توهموا  كاأنهم  اخلليل:  »قال  قوله: 
َر(  ْر�سَ )�سَ فقالوا:  تقطيعًا  الَباِزي  �سوت  يف  وتوهموا   ،) )�سرَّ فقالوا: 
تاأتي  اإنها  الَفَعالن:  على  جاءت  التي  امل�سادر  يف  �سيبويه  وقال   )....(
بتواىل  والغثيان، فقابلوا  والَغلَيان،  َقَزان،  النرّ لال�سطراب واحلركة نحو 
اأنا )ابن جني( من هذا  حركات املثال تواىل حركات الأفعال. ووجدُت 
وذلك  مثرّاله،  ما  ومنهاج  اُه،  َحدَّ ما  �َسْمت  على  كثرية  اأ�سياء  احلديث 
الزعزعة،  نحو:  للتكرير،  تاأتي  َفة  امل�سعرّ الرباعية  امل�سادر  جتد  اأنك 
ووجدت  والقرقرة.  واجلرجرة،  وال�سع�سعة،  وال�سل�سلة،  والقلقلة، 
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اأي�سًا )الَفَعَلي( يف امل�سادر وال�سفات اإمنا تاأتي لل�سرعة، نحو الَب�َسَكي، 
الّنّز  الّظليم  َوْخذ  َب�َسكى  اأو  اج:  العجَّ ُروؤْبة بن  والَوَلَقى. قال  واجَلَمزى، 
الذي  واملثال  القلقلة،  باب  اأعني   - املكرر  للمعني  املكرر  املثال  فجعلوا 

توالت حركاته لالأفعال التي توالت احلركات فيها«)42(.
بع�سهم  اإليه  ذهب  مبا  الكلم  يف  املقطعية  الثنائية  مبحث  ونختم 
بقوله: »وجملة القول اأن من الأمور الراجحة قيا�سًا، واجلليلة ا�ستقراًء، 
الأحرف  ،ثنائية  اأحادية املقطع  قليلة،  اأ�سول  اأ�ساًل من  لغتنا موؤلفة  اأن 
وبع�سها  اخلارجية،  الأ�سوات  ماأخوذ من حماكاة  معظمها  الأغلب.  يف 
هذه  من  واأنه  غريزيًا،  الإن�سان  بها  ينطق  التي  الطبيعية  املقاطع  عن 
اأْفكار املتكلمني بها، وتعددت  الأ�سول القليلة قد ن�ساأت وارتقت بارتقاء 
ع  األفاظها بتعدد احتياجاتهم، وتنوعت طرق التعبري ومعاين الألفاظ بتنَورّ

اأحوالهم«)43(.

الدور الثالث:
هو دور املقاطع املتعددة، ومنها املقطع الثالثي الذي جاء، يف رحلة 
كان  فاإذا  الأول،  الإن�سان  لدى  احلياة  اأ�سباب  لتطور  تبعًا  الكلمة،  بناء 
الإن�سان  حماكاة  عن  يعب  الأوىل،  ن�ساأته  يف  ال�ساَذج،  ال�سوتي  املقطع 
الأ�سوات الطبيعية، فاإن اإ�سافة املقطع الثاين اإليه هو التطور التلقائي ملا 

بلغه الإن�سان َوْقَتئٍذ من ح�سارة وتقدم.
غري اأن تطور اأ�سباب احلياة مل تتوقف، فا�سطر الإن�سان وقتها اإىل 
اأو رابع للكلمة ملقابلة ذلك التطور الذي طراأ على  اإ�سافة مقطع ثالث، 
حياته اللغوية، فاأ�سبحت كلمات اللغة ُمْنذئٍذ ذات مقاطع ثالثة اأو اأكرث، 
اإل اأن املقاطع الثالثة هي الهيئة التي كادت ت�ستقر عليها الكلمة يف اللغات 
ال�سامية، ومنها العربية ،يف مراحل تطورها، ذلك اأن النظام ال�سرفـي 
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ال�سائع فيها  البناء  الثالثي، ب�سفته  ُبني على  ال�سامية،  اللغات  يف هذه 
حتى قال املعجميون العرب: »اإن جمهور كالم العرب من الثالثي«.

اأ�سواطًا طويلة  اللغة قطعت  اأن  اإىل  اللغوي  الرتقاء  ويذهب علماء 
الكرملي  اأن�ستا�س  َذا  فهاُهَو  الثالثي.  هذا  بناء  اإىل  لت�سل  الرتقي  من 
م من حرفني، ثم ُك�ِسَع  يقول: »ما ُو�سعت عليه اأ�سول هذه اللغة، كان يتقوَّ
بحرٍف ثالث ِللتَّثبُِّت من حتقيق لفظ احلرف الثاين من الكلمة. ومنذ ذلك 
احلني ُبِنيت كل لفظة عربية على ثالثة اأحرٍف، واأ�سبحت لها كالأَثايف، 
ق  وعليها اأُْحِكم و�سع اأ�سولها. وما ِزيَد على ذلك القدر من الأحرف اأُحْلِ

بها ِلَغاَياٍت �ستي يذكرها علماء العربية يف مطاوي مباحثهم«)44(.
ويكاد عبداهلل العاليلي يتفق مع الكرملي فيما ذهب اإليه اآنفًا، فرتاه 
البالغة  الرثوة  يف  ا�ستقرت  وعليه  العربية،  كلم  وحدة  »الثالثي  يقول: 

ِعَظمًا وات�ساعًا، وعلى مالحظة الثالثي بني اللغويون اأبحاثهم«)45(.
ومن  العربية  من  الأمثلة،  اإيراد  يف  الكرملي  اأن�ستا�س  تو�سع  وقد 
اأو  ح�سوًا،  اأو  �سدرًا،  بحرف  املزيد  الكلم،  من  املقطع  للثنائي  غريها، 
عجزًا لي�سري ثالثيًا. و�سنكتفي هنا باإيراد بع�س ما اأيرّد به مذهبه، فمن 

ذلك مثاًل:
اأ -  اأمثلة الت�سدير prefix، وقد جاء من الأ�سل الثنائي )رم( الذي يفيد 

معني الك�سر اأو القطع:
نرّ من اأ�سلها، اأو من الثنايا، اأو الرباعيات. - ثرم: انك�سار ال�سرّ

- جرم : اجلرم : القطع.
- حرم :حرمه ال�سيء: منعه اإياه؛ اأي: قطعه عنه.

َحها، وفالنًا: �سقرّ وترة اأنفه. - َخَرم :خرم اخَلْرَزة يخرمها: َف�سَ
، ورجل اأ�سرم: م�سروم الأنف. - �سرم: ال�سرم: ال�سقرّ
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ُه.  َجزَّ وال�سجر:  والنخل  َبائنًا.  قطعه  ي�سرُمُه:  َرمه  �سَ �سرم:   -
اإلخ)46(.

الدقرّ  مبعني  م(  )الررّ الباب  هذا  يف  والأ�سل   :infix احل�سو  اأمثلة   - ب 
وال�سرب ،فمن ذلك مثاًل:

ُه. - رمت: رمت فالن ال�سيء: ك�سره، اأو دقَّ
- رثم: رثم اأنفه اأوفاه: ك�سره.

- رجم: رجم فالن فالنًا: رماه باحلجارة ،اأو رماه به حتي قتله.
ه كله اأو جزءه. - َرَدم: َرَدم الباب: �سدرّ

- ر�سم: ر�سمت الناقة، اأثرت يف الأر�س. ور�سم: كَتب، اأو خط.
- ر�سم: ر�سم: كتب، اأو خط.

- ر�سم: ر�سم الأر�س: اأثارها للزرع اإلخ)47(.
من  اآخره حرف  زيد يف  الذي  والأ�سل   :  subfix التذييل  اأمثلة  ج/ 
كلمات هذا الباب هو : )نب( مبعني ال�سياح، اأو الرتفاع. فمما جاء من 

هذا الباب :
- نباأ: نباأَ ال�سيء : ارتفع، وعلي القوم: طلع عليهم.

ا �سباُبه. - نبَت: نبت الزرع : خرج من الأر�س. والإن�سان: مَنَ
- نبث: نبث البئر :اأخرج ترابها. وعن ال�سررّ والأمر: بحث عنه.

- نبج: نبجت القبجة )وهي �سرب من الطيور(: خرجت من مكمنها.
ة: اأخرج �سوتًا. - َنَبَح: نبح الكلب، والظبي، والتي�س، واحليَّ

وف�سد،  حم�س  العجني:  ونبخ  وغريه.  الغنم  جدري  النبخ:  نبخ:   -
فخرج عليه �سيء كالرغوة اأو النفاطات.

- نبَذ: نبذ ال�سيء: طرحه من يده، اأو طرحه وراءه، اأو اأمامه.
ي: رفع �سوته. واحلرَف: همَزُه. - نَب: نب ال�سيء: رفعه. واملَغنِّ
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- نبز: نبَزُه: مَلَِزُه؛ اأي عابه، اأو اأ�سار اإليه بعينيه، اأو �سرَبُه، اأو دفعه.
- َنَب�َس: نب�َس باملجل�س: تكلم؛ اأي: اأخرج كالمًا.

ك�سفه  الأر�س:  عن  والكنز  اأبرزه.  امل�ستوى:  ال�سيء  نب�س  َنَب�س:   -
عنها، واأخرَجُه، اإلخ)48(.

وهناك طرق اأخرى غري اإ�سافة احلرف اإيل الكلمة �سدرًا، اأَو ح�سوًا، 
م اللغة  اأو عجزًا، �سلكتها اللغة للو�سول اإىل املقطع الثالث الذي به تتقوَّ

كما يري العاليلي. من هذه الطرق: النحت، والقلب، والإبدال ونحوه.
كلمات  الثالثي،  بناء  اإىل  للو�سول  نحته  اإىل  اللغة  عمدت  فمما 
اإنها  بع�سهم  وقال  ناق�س.  فعل  اإنها  فيها:  قيل  التي  :)لي�س(  نحو  من 
حرف، ول ي�ستعمل اإل للنفي. واأ�سل )لي�س(: )ل(: حرف نفي، تركب مع 
)اأي�س( الدال على الكون املطلق حتى جاء املناطقة مب�سطلحهم ال�سهري: 
)الأي�سيرّة واللي�ِسيرّة(: مبعنى الوجود وعدمه. ومن ثم قالوا: »ائتني به من 
حيث اأي�س ولي�س«؛ اأي: من حيث اإنه موجود اأو غري موجود. قال الفراء: 
»قولهم: ائتني به من حيث )اأي�س(، و)لي�س(، ومعناه: من حيث هو ول 

هو؛ اأي من حيث )اأي�س(، اأي: ُوِجد، و)ل اأْي�َس(: اأي: غري موجود«)49(.
واأ�سل ذلك يف العبانية )yēsh(، ويف ال�سريانية: )tī(، وقد تركب 
)ايت( ال�سريانية مع )ل( النافية، فكونت )ليت( لنفي الكون املطلق مثل 
)لي�س(، وهي تذكرنا باحلرف امل�سبه بلي�س، اأعني به )لت(. ورمبا كانت 
)لي�س( يف وقت مبكر تكتب )ل - اأي�س( كاأخواتها من الأفعال الناق�سة 
ال�ستعمال  ولكرثة  ونحوها.  ومازال   ، انفكرّ وما  برح،  وما  مادام،  مثل: 

ت واأدجمت، ف�سارت )لي�س( كاأنها كلمة واحدة، وهكذا)50(. خُففرّ
اج اإىل اأن )لي�س( حرف مبنزلة )ما(،  وقد ذهب اأبو بكر بن ال�سررّ
ابن  لكنَّ  وابن �سقري، وجماعة)51(،  الفار�سي يف احللبيات،  فيه  وتابعه 
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يعي�س يري اأنَّ )لي�س( اأ�سله )َلِي�َس( على )َفِعَل( بك�سر العني، فيكون من 
يَد البعرُي: اإذا رفع راأ�سه من َداٍء. وكان قيا�سه اأن ُتقلب الياء فيه  قبيل: �سَ
األفًا لتحركها وانفتاح ما َقبلها على حدرّ باَع، و�َساَر، اإلرّ اأنهم ملارّ مل يريدوا 
ت�سرف الكلمة اأبقوها على حالها، ثم خففوها بالإ�سكان على حدرّ قولهم 
يف َكِتف: َكْتف، ويف َفِخذ: َفْخذ، واألزموها التخفيف لعدم ت�سرفها«)52( 
ل يريد اأن يقول لنا: اإنَّ اأ�سل )لي�س( هو )ل(،  فكاأْن �ساحب �سرح املف�سَّ
»وكان  قوله:  بدليل  القدمي؛  ال�سامي  اأ�سله  هو احلال يف  كما  و)اأي�س(، 

قيا�سه اأن ُتقلب فيه الياء األفًا لتحركها، وانفتاح ما قبلها«.
من  املرء  ميلكه  ما  مبعني  )مال(،  كلمة  اأي�سًا  الباب  هذا  ومن 
)ما(  من  مركبة  اأنها  فيها  الأ�سل  اإذ  غريهما،  اأو  نقود،  اأو  مقتنيات، 
املو�سولة، و)ل( الدالة على امللك اأو الخت�سا�س، فرتكبتا، و�سارتا كلمة 
واحدة هي )مال(. فحني يقال:)مالك( يعني الذي لك، اأي ممتلكاتك، 
ومقتنياتك، ونقودك، ومال فالن، اأي ممتلكاته وما يخ�سه ونحوه. وقد 
واوًا،  األفها  بقلب  املقطع  ثالثية  جعلوها  حني  الكلمة  هذه  يف  ت�سرفوا 
علي  وجمعوه  ُه،  واأ�سُّ ُله  اأَ�سْ هو  املال  وراأ�س  متوياًل.  ُلُه  مُيورّ ُلُه  َمورّ فقالوا: 
اأموال. واملمولون هم اأ�سحاب املال الذين يتحكمون يف ا�سترياد  ُروؤو�س 
اأي�سًا هو من ُينفق على عمٍل ما، ودافع  ال�سلع، ويف ت�سديرها. واملمول 
ال�سرائب )53(؛ ولهذا جعلها علماء ال�سرف من املعالت؛ اأي: )م و ل(، 

ف�سارت ثالثية املقاطع.
اأي�سًا كلمة )وي( من الأ�سوات التاأثرية  ومما جاء من هذا الباب 
affectionate voices   التي جيء بها للتعجب اأو للتاأوه. قال ابن يعي�س: 

اأغفله!  ما  َوْي  يقول:  )وي(،  ب:  واملتعجرّ م،  املتندرّ قول  الأ�سوات  »ومن 
الكافرون})54(،  يفلح  كاأّنه ال  تعايل: {َوْي  قوله  ومنه  مُلرّه!  َوْي  ويقال: 
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ا -  وقد ثلثوها فقالوا: َوْيل: ِلَواٍد يف جهنم - اأََعَاَذَنا اهلل منها ومن َحِرهرّ
وا�ستعملوها يف الدعاء بال�سر، قال الأع�سي عن هريرة :

قالت هريرة ملا جئُت زائَرها        ويلي عليك، وويلي منك يا رجُل)55(

األٍف يف  اأو  ياٍء  بزيادة  املقاطع  ثالثية  فيها حني جعلوها  وت�سرفوا 
فقالوا:  اآخر،  مقطعًا  منها  وركبوا  وَتَواَيل،  وَتَويَّل،  َويَّل،  فقالوا:  بنائها، 
ه ! يريدون الدعاء له واإن كان يف ظاهره الدعاء عليه، كقولهم: َقاَتَلُه  َوْيُلمرّ

اهلل ما اأ�سجَعُه ! ملن ُعِرف بالدهاء واملكر)56(.
كلمات  عدة  منها  فركبوا  ذكرها،  ال�سابق  )وي(  يف  العرب  وتفنَّ 
من نحو: َوْيح، وَوْيب، التي رمبا كان اأ�سلها )وي + اأب( لال�ستغاثة به، 
و)َوْيخ( التي رمبا كانت من )وي + اأخ، و)َوْي�س( مبعني الفقر، التي رمبا 
وحتري�ٍس.  وح�سرّ  اإغراء  كلمة  و)َوْيه(  ا�س(،   + )وي  من  مركبة  كانت 
فاإذا اأْغريَت رجاًل قلت له : ويهًا يا فالن! اإْذ اإنها مركبة من )وي + ها( 

ومن ذلك قول عنرتة:  
ولقد �َسَفى نف�سي واأَْبَراأ �سقمها       ِقيُل الَفَ�اِر�س: َوْيَك َعْنَت اأقدم)57(

اإبان  العربية  اإليها  عمدت  الثالثي  لبناء  اأخرى  طرائق  وهناك 
اآخر الكلمة تخفيفًا؛  ن�سوجها وزهوها، منها: الرتخيم الذي هو حذف 

لقول ابن مالك:
ترخيماً احذْف اآخر املنادى         كَيا �ُسَعا فيَمْن َدَعا �ُسَعادا)57(

اِحبي، وقالوا: )احَت�َسي(  ومن ثم قالت العرب: )يا �ساح( يف يا �سَ
يف  و)َباَهاه(  �سجب،  يف  و)�َسَجا(  جتمع،  يف   ) و)جتميَّ احت�سب،  يف 

َباَهَجُه، و)اعتمي( يف اعتمد، ونحو ذلك)59(.
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وهناك كلمات ثالثية املقاطع ل ميكننا اإرجاعها اإىل بناء الثنائي، 
ا  كما هو احلال يف الكلمات احلاكية echo words التي �سبق ذكرها، واإمنَّ

هي كلمات ثالثية املقاطع ل ُيعرف لها ا�ستقاق، من ذلك مثاًل:
من  الأحيان  من  كثري  يف  وهي  املح�سو�سة،  املادية  الأ�سياء  اأ�سماء   -  1
امل�سرتك ال�سامي القدمي، من نحو: النمر، والذئب، والثعلب، والأيرّل، 

والثور، واحلمار، والكلب، والن�سر، واخلنزير، والذباب، ونحوها.
والكمون،  والِقثاء،  والعنب،  والَب�سل،  الثوم،  النبات:  اأ�سماء  ومن   -  2

والفجل ونحوها.
والأذن،  والأنف،  والعني،  الراأ�س،  اجل�سم:  اأع�ساء  اأ�سماء  ومن   -  3
والقرن،  والذنب،  والركبة،  والظفر،  وال�سفة،  وال�سعر،   ، نرّ وال�سرّ

والكلية، والكتف، ونحوها .
4 - ومن اأ�سماء الكواكب واخلرثي واملاعون: ال�سماء، والأر�س، وال�سم�س، 
والإناء،  والدلو،  واحلبل،  والبئر،  واجلبل،  والنجم،  والقمر، 

ونحوها)60(. 
فكل هذه الأ�سماء ونحوها ل ميكن اإرجاعها اإىل الثنائي املحكي به 
ال�سوت، اإذ ل اأثر لل�سوت يف هذه الكلم؛ ولهذا فاإنَّ القول بتطور اللغة 
من املقطع الأُحادي املحاَكى به ال�سوت، اإىل الثنائي، فالثالثي، ونحوه، 
: »ن�ساأة اللغة الأوىل مغيرّبة  - مع منطقيته - لي�س على اإطالقه؛ ذلك اأنَّ
عنا، وبيننا وبينها - كما هو احلال يف جميع البدايات - حلقات منقطعة 
املو�سوع  هذا  يف  الباحثني  بني  اخلالف  َيْفرَت  مل  ولذلك  ُلها،  َو�سْ يتعذر 
ال�سوتي  املقطع  اللغة من  بتطور  القول  فاإن  ولهذا  وحديثًا«)61(،  قدميًا 
الأحادي، اإىل الثنائي فالثالثي ونحوه، رمبا ي�سدق على طائفة من كلم 
كل  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنها  كلماتها،  كلَّ  بال�سرورة  ينتظم  ل  لكنه  اللغة، 
الق�سايا اخلا�سعة لال�ستقراء، ذلك اأنَّ هذه اللغة مرت باأطوار متعددة، 
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الأل�سن  ال�سنني، وتعاورتها  واأقوام واأمم كثرية قبل الآف  َثِقَفْتها �سعوب 
ميكن  ل  ما  ونحوه،  والو�سع  والنحت،  والإ�سافة،  واحلذف،  بالإبدال، 
معها القول بانتظامها حتت قانون واحد مهما بلغ هذا القانون من �سمول 
ال�ستقراء، ودقة احل�سر، وبخا�سة اأنَّ الأمم ال�ساِميَّة - مثاًل - تفرقت 
والأع�سار،  الأزمنة  عليها  وطالت  الديار،  بها  وتباعدت  الأم�سار،  يف 
فغدت اأُممًا �ستى بعد اأن كانت يف مبتداأ اأمرها اأمة واحدة تقريبًا، ل�سانها 
يكاد يكون واحدًا، ما يجعل القول بتطور لغتها الأم اإىل لغات �ستى اأمرًا 

ممكنًا.
اأ�سحابها  حاول  التي  الطبيعية  »النظرية  اأن  يرى  بع�سهم  اإنَّ  ثم 
الطبيعة ل  اأ�سوات  الأوىل مبحاكاة  الألفاظ  اأ�سول  ن�ساأة  يعللوا فيها  اأن 
تكاد تثبت للحجة والدليل، ول ت�سدق اإل يف القليل النادر من األفاظ كل 
، والك�سر،  لغة. فاإذا قلنا: اإنرّ )َقْط( وما تفرع منها من األفاظ، والق�سرّ
والأنني، واحلفيف، والقلقلة وال�سليل واأ�سرابها، حتكي باأ�سوات حروفها 
اأ�سوات الأحداث التي تدل عليها يف اللغة العربية ... فكم عدد الألفاظ 
التي تقع هذا املوقع، وتت�سف بهذه اخلا�سية يف اللغة العربية ... ل �سك 
اأنها قليلة حمدودة ... اأما الألفاظ التي جند بني جر�سها ومعناها تنا�سبًا 
وتوافقًا، فرمبا كانت اأكرث عددًا، ولكنها ل يحتج بها يف هذا الباب، ول 
ميكن اأن يعلل اأ�سل و�سعها بالتعليل ال�سوتي ملجرد هذا التنا�سب؛ وذلك 
مثل: �سق، ودق، وقرع، وكبكب، و�سال، ونفخ، وزحف ... على اأنَّ يف هذا 
الربط  لغة يف  كل  اأهل  والئتالف عند  العادة  كثريًا من  �سيئًا  التنا�سب 
مَلَا تعددت  بني بع�س املعاين وبع�س الأ�سوات. ولو �سحت هذه الطريقة 
واحدة  الطبيعة  اأ�سوات  فاإنَّ  الأقل،  على  ت�سابهت  اأو  وَلتماَثَلت  اللغات، 
مع اأنَّ تالقي اللغات يف األفاظ واحدة، وت�سابه الألفاظ الدالة على معاٍن 

واحدة ل يقع اإلرّ يف القليل النادر«)62(.
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الإن�سانية،  للغة  الأوىل  بالن�ساأة  القائلة  النظريات  تعددت  وهكذا 
من توقيفية، وو�سعية ا�سطالحية، ومن ن�سوئية تطورية اإىل غريها من 
النظريات، وذلك منذ عهود اليونان، مرورًا بالع�سور الأوىل الإ�سالمية 
يقول  اأن  الآن  اأحد حتى  ي�ستطيع  ومع ذلك مل  الأخري،  الزمن  اإيل هذا 
فيها الكلمة الأخرية، اأو القول الف�سل، مع ما اأتى به الباحثون من حجج 
عقلية، واأقي�سة منطقية ل يردها النظر العقلي يف كثري من جوانبها، لكن 
اللغة - هي الأخرى - تبقى ع�سيرّة على ال�سبط والتقنني، وبخا�سة ما 
كان منها متعلقًا بن�ساأتها الأوىل، اأو ما ُيعرف لدى الباحثني باللغة الأم 
�ستظل  كله  ولهذا  النا�س هذا؛  يوم  �سيئًا حتى  اأحد عنها  يعرف  ل  التي 
بني  وردرّ  اأخٍذ  مكان  املتعددة  بنظرياتها  الإن�سانية  اللغة  ن�ساأة  ق�سية 
الباحثني طاملا كان الأمر قاباًل للنظر العقلي، واجلهد الفكري، والقيا�س 

املنطقي.
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إبراهيم آدم إسحق
20

13
بر 

فم
نو

 - 
هـ

14
35

م 
حر

 م
، 3

5 
دد

لع
ا

153

جـــــذور

اململكة العربية ال�سعودية، وهو ع�سو يف عدد من املحافل العلمية واللغوية والأدبية. قام 
وجبال  مالك،  بني  وجبال  اللغوب،  وجبال  العبادل،  جبال  يف  )ميداين(  لغوي  ببحث 
لغوية  نظرية  اإىل  وتو�سل  اململكة.  جنوبي  جبال  من  وغريها  هروب  وجبال  الريث، 
بعك�س  العرب،  ال�سامية هو جنوب جزيرة  الأ�سلي لالأمم  املوطن  اأن  جديدة، مفادها 
نظرية التوراة القائلة باأنها اأر�س بابل، واأن خط امل�سند هو اأ�سل اخلطوط يف  العامل 
القدمي، بعك�س ما ذهب اإليه امل�ست�سرقون من اأن اخلط  الكنعاين هو اأ�سل اخلطوط يف 
العامل املتمدين. و�سمن ذلك يف كتاب ن�سره بعنوان: )احللقة املفقودة يف امتداد عربية 
العربي،  العامل  فى  اللغويات  علماء  كبار  اأحد  العمل  لهذا  وقدم  ال�سامية(.  اللهجات 
هو الأ�ستاذ الدكتور كمال حممد ب�سر، اأ�ستاذ العلوم اللغوية بكلية دار العلوم بجامعة 
الكتاب، يف طبعته  العربية مب�سر، وقد طبع هذا  اللغة  ونائب رئي�س جممع  القاهرة، 
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بريوت، ومكتبة النه�سة ببغداد، ج 158/8.
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ط.  عبداحلميد،  الدين  حمي  حممد  حتقيق  مالك،  ابن  األفية  على  عقيل  ابن  �سرح   )31(
املكتبة التجارية الكبى مب�سر، الطبعة اخلام�سة ع�سرة، 1386هـ/1967م ج 320/3.
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)38( درا�سات يف فقه اللغة، للدكتور �سبحي ال�سالح، �س 162.
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)42( اخل�سائ�س لبن جني 153/2.
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�سرح املف�سل لبن يعي�س ج 113/7.  )52(
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الطبعة الثانية 1983م، �س 42.
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�بن جني ودوره يف توجيه �لقر�ء�ت �لقر�آنية

حممد غالب عبدالرحمن)*(

ابن جني باإيجاز؟
بابن جني؛  موجزًا  تعريفًا  هذا  بحثنا  يدي  بين  نقدم  اأْن  بنا  يح�ُسن 
اجتهاداته  فهم  في  ي�سهم  اأن  ع�ساه  البحث،  لهذا  القارئ  لي�ست�سحبه 
توجيهاته،  تف�سير  في  ينكر  ال  دور  لهما  وحياته  الرجل  فتكوين  واآرائه، 

وتاأويالته النحوية، واللغوية الآي القراآن الكريم.
)جني(  اأبوه  كان  االأزدي،  جني  بن  عثمان  الفتح  اأبو  هو  جني  فابُن 
ب كـنى - روميًا يونانيًا مملوكًا ل�سليمان بن فهد  ُمَعرَّ - ب�سكون الياء - 
ابن اأحمد االأزدي. ولد على االأرجح في عام 321هـ اأو 322هـ بالمو�سل. 
واالأدب،  اللغة  رواة  من  كثيرين  يد  على  واللغة  النحو  تلقى  وبالمو�سل 
الذي  الفار�سي؛  علي  اأبو  العلماء  ومن  ال�سجري.  عبداهلل  اأبو  اأ�سهرهم 
بجامع  َمّر  علي  اأبا  اأنَّ  ذلك  في  ال�سبب  وكان  �سنة.  اأربعين  له  انقطع 
المو�سل وابن جني يقرئ النحو  في حلقة ف�ساأله اأبوعلي عن م�ساألة في 
رم، فلزمه  ر  فيها، فقال له اأبو علي: ُزبيت واأنت ِح�سْ الت�سريف فق�سَّ

من يومئذ واعتنى بالت�سريف حتى اأ�سبح فيه اأوحد زمانه)1(.

)*(  عميد كلية اللغة العربية - جامعة أم درمان اإلسالمية - السودان.
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ـه ت�سدر حلقة  ـه كان البن جني تالميذ عديدون؛ اإذ اإنَّ والذي يبدو اأنَّ
وفاته،  بعد   - عامًا  اأربعين  �سحبه  الذي   - الفار�سي  علي  اأبي  �سيخه 
بالمدار�سة  المعلم  تجربة  تغني  التالميذ  وكثرة  حلقة.  بها  وح�سبك 
اأ�سهر  ومن  وتنوعها.  ابن جني  موؤلفات  كثرة  في  يتجلى ذلك  والبحث، 

هذه الموؤلفات)2(:
1 - الخ�سائ�ص، في ثالثة مجلدات، تحقيق محمد علي النجار.

2 - �سر �سناعة االإعراب.
3 - المن�سف �سرح الت�سريف للمازني.

4 - المحت�سب في تبيين وجوه �سواذ القراءات واالإي�ساح عنها.
5 - اللمع.

توفي رحمه اهلل عام 392هـ.
ن�شاأة القراءات:

اهلل  �سلى  محمد  نبيه  على  الكريم  القراآن  قدره  تعالى  ربنا  اأنزل 
عليه و�سلم، وتعهد بحفظه، حيث قال: {اإنا نحن نزلنا الذكر واإنا له 
لحافظون})3(. تلقاه النبي عن االأمين جبريل، وكان النبي ياأمر كتبة 
اأنزل عليه، وكان جبريل يعر�ص على النبي �سلى اهلل  الوحي بكتابة ما 
القراآن في �سهر رم�سان من كل عام مرة، وفي عام وفاته  عليه و�سلم 
عر�سه عليه مرتين. وقد تلقى ال�سحابة القراآن حرفًا حرفًا، وحفظوه 
في ال�سدور، ولم يهملوا منه حركة وال �سكونًا، وال اإثباتًا، وال حذفًا، وال 
ابن م�سعود  قول  يوؤكد ذلك  وال وهم)4(.  �سك  �سيء منه  دخل عليه في 
ر�سي اهلل عنه - الذي يعد مرجعًا لل�سحابة- »واهلل الذي ال اإله غيره لو 

اأعلم اأحدًا اأعلم بكتاب اهلل مني ُتْبِلْغِنْيُه  االإبُل لرحلُت اإليه«)5(.
بعده  االأمر  وتولى  االأعلى،  الرفيق  اإلى  الكريم  الر�سول  انتقل  ولما 
القراآن  حفظة  ال�سحابة  في  القتـل  ا�ستحر  عنه  اهلل  ر�سي  اأبوبكر 
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الكريم، فاأ�سير عليه بجمع القراآن الكريم، فتوقف  في ذلك اإلى اأن �سرح 
اهلل �سدره و ال�سحابة على جمعه، فتم جمعه في �سحف كانت عنده، 
ا�ستودعت عند  ثم  بكر،  اأبي   بعد موت  الخطاب  بن  اإلى  عمر  اآلت  ثم 
اليمان  النبي الكريم، وفي خالفة عثمان جاءه حذيفة بن  حف�سة زوج 
بعد اأن ح�سر فتح اأرمينية واأذربيجان، فراأى النا�ص يختلفون في القراآن 
هذه  »اأدرك  عثمان:  للخليفة  فقال  بع�سا،  بع�سهم  ر  كفَّ حتى  الكريم، 
والن�سارى، فبعث  اليهود  الكتاب كما اختلف  اأن يختلفوا في  االأمة قبل 
الم�ساحف  في  نن�سخها  بال�سحف  اإلينا  اأر�سلي  اأن  حف�سة  اإلى  عثمان 
وعبداهلل  ثابت،  بن  زيد  عثمان  فاأمر  اإليه،  فاأر�سلتها  عليك،  نردها  ثم 
ابن الزبير، و�سعيد بن العا�ص، وعبدالرحمن بن الحارث بن ه�سام  اأن 

ين�سخوا ال�سحف في الم�ساحف«)6(.
ٍر  فلما تم النقل وكمل  الن�سخ بعث عثمان ر�سي اهلل عنه اإلى كل  ِم�سْ
اأن يحرق ما �سواها  واأمر  ن�سخوها،  التي  الم�ساحف  تلك  م�سحفًا من 
وكانت هذه الم�ساحف كلها مجردة من النقط وال�سكل، لتحتمل ما �سح 
االعتماد  كان  اإذ  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن  تالوته  وثبتت  نقله 
على الحفظ ال على مجرد الخط. وكتبت الم�ساحف على اللفظ الذي 
ا�ستقر عليه في العر�سة االأخيرة، وقراأ اأهل كل م�سر بما في م�سحفهم 
�سلى  اهلل  ر�سول  عن  تلقوه  الذين  ال�سحابة  عن  فيه  ما  تلقوا  اأن  بعد 
وبما  �سمعوا  بما  قراأوا  االأم�سار  قراء  اأن  ومعنى ذلك  و�سلم.  عليه  اهلل 
رووا، متخذين م�سحف عثمان اإمامًا يرجعون اإليه عند االختالف، وال 
بد اأن تكون قراءاتهم متفقة مع ر�سم الم�سحف العثماني، اأي اأن ر�سم 

الم�سحف العثماني اأ�سبح �سرطًا من �سروط �سحة القراءة.
ولما َدبَّ الخالف وكثر اأهل االأهواء والبدع، واأخذوا يقراأون بما يخالف 
الم�سحف االإمام خيف من اال�سطراب في قراءات القراآن بالزيادة اأو 
النق�سان فتجرد قوم لالعتناء بقراءات القراآن، فاختار النا�ص في كل 
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َهْت اإليه ن�سخٌة من م�سحف عثمان- اأئمة م�سهورين بالثقة  م�سر - ُوجِّ
في  عمرهم  اأفنوا  العلم؛  وكمال  الدراية،  وح�سن  النقل  في  واالأمانة 
كل م�سر على عدالتهم،  اأهل  واأجمع  اأمرهم  وا�ستهر  واالإقراء  القراءة 
اأ�سحاب  هم  القراء  وهوؤالء  قراءاتهم عن خط م�سحفهم.  تخرج  ولم 
القراءات ال�سبع. وهذه القراءات ال�سبع غي�ص من في�ص، واإنما جمعها 
ابن مجاهد وفق منهجه الخا�ص، فا�ستهرت عند النا�ص حتى ظن بع�ص 
العوام اأنها هي المراد باالأحرف ال�سبعة الواردة في الحديث الم�سهور: 

)اأُْنِزل القراآن على �سبعة  اأحرف، فاقراأوا بما تي�سر منه()7(.
ال�سبعة  االأحرف  من  المراد  يكون  اأن  يجوز  »ال  الجزري:  ابن  يقول 
هوؤالء ال�سبعة القراء الم�سهورين واإْن كان يظن بع�ص العوام' الأنَّ هوؤالء 
ال�سبعة لم يكونوا خلقوا وال  وجدوا«)8(. بل اإنَّ بع�سهم فهموا اأنَّ ما عدا 
بقوله:  هوؤالء  اإلى خطاأ  الجزري  ابن  ي�سير  �ساذ،  ال�سبع  القراءات  هذه 
»وكثير منهم يطلق  على ما لم يكن عند هوؤالء ال�سبعة �ساذًا، وربما كان 
كثير مما لم يكن في ال�ساطبية والتي�سير عن غير هوؤالء ال�سبعة  اأ�سح 
�سمعوا  كونهم  ال�سبهة  هذه  في  هوؤالء  اأوقع  واإنما  فيهما.  مما  كثير  من 
اأنزل القراآن على �سبعة اأحرف، و�سمعوا قراءات ال�سبعة فظنوا اأن هوؤالء 

ال�سبعة هي تلك الم�سار اإليها«)9( .
وقد اختلفت اآراء العلماء قديمًا وحديثًا في تاأويل حديث اأنزل القراآن 
على �سبعة اأحرف، اأو�سلها ال�سيوطي في االإتقان اإلى اأربعين وجهًا)10(. 
من  يفهم  ما  وق�سارى  الق�سية،  هذه  لمناق�سة  هنا  المجال  ي�سمح  وال 
هذا الحديث اأن القراآن نزل بالف�سحى التي تتكون من لهجات متعددة، 
تي�سيرًا لجميع العرب لفهم مراميه، مع الت�سليم باأن جمهوره نزل بلهجة  

قري�ص؛ الأنَّ الغلبة - اأ�سبحت ب�سبب عوامل عدة - َلَها.
اإلى  ولي�ص �سحيحًا اأن القراءات ال�سبع لي�ست من الوحي كما يذهب 
الوحي  لي�ست من  ال�سبع  »القراءات  قوله:  الدكتور طه ح�سين في  ذلك 
في قليل وال كثير، ولي�ص منكرها كافرًا وال فا�سقًا، وال مغتمزًا في دينه، 
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لي�ص  كذلك  واختالفها«)11(.  اللهجات  م�سدرها  قراءات  هي  واإنما 
اإلى  ترجع  القراءات  كثرة  اأنَّ  ت�سيهر من   اإليه جولد  ما ذهب  �سحيحًا 
ر�سم الم�سحف، حيث يقول: »والق�سم االأكبر من هذه القراءات يرجع 
ة الخط العربي )...( فاإّن من خ�سائ�سه  ي�سَ ال�سبب في ظهوره اإلى َخ�سِ
اأن الر�سم الواحد للكلمة الواحدة يقراأ باأ�سكال  مختلفة، تبعًا للنقط فوق 
اأو تحتها، وعدم وجود الحركات النحوية، وفقدان ال�سكل في  الحروف 
الخط العربي جعل للكلمة حاالت مختلفة كانت ال�سبب االأول في ظهور 
اأو �سكله  في القراآن«)12(. وقد تولى  حركة القراءات فيما اأهمل نقطه 
القراآن  »كان  فقال:  الم�ست�سرق،  هذا  على  الرد  حمودة  الوهاب  عبد 
حين  ثم  القراآن،  وجمع  الم�ساحف  تدوين  قبل   ال�سدور  في  محفوظًا 
ُدونت الم�ساحف لم يكن النقط عرف، وال ال�سكل اخترع فظهرت حركة 

القراءات قبل النقط وال�سبط«)13(.
وِمالُك االأمِر ومح�سوُل الحديث في ذلك اأن القراءات مرجعها قراءة 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ال اللهجات العربية، يوؤكد ذلك الرافعي في 
قوله: »يرجع عهد القراء الذين اأقاموا النا�ص على طرائقهم  في التالوة 
اإلى عهد ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم، وكلهم ي�سند اإلى ر�سول اهلل �سلى 
يقراأوا  اأن  بلغاتهم  للعرب  القراءة  اإباحة  ولي�ست  و�سلم«)14(.  عليه  اهلل 
»اإنَّ  حجر:  ابن  يقول  والنقل،  بالرواية  مقيد  االأمر  اإنَّ  بل  اتفق،  كيفما 
االإباحة المذكورة لم تقع بالت�سهي' اأي اأن: كل اأحد يغير الكلمة بمرادفها 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن  ال�سماع  ذلك  في  المراعي  بل  لغته،  في  

و�سلم«)15(.
النحاة والقراءات:

الكريم  القراآن  العربية  ا�ستنبطوا قواعد  الذين  االأوائل  النحاة  اتخذ 
واحدًا من م�سادرهم التي اعتمدوا عليها، لذا فاإنَّ اهتمامهم وعنايتهم 
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بدهيًا،  اأمرًا  يبدو  نحويًا  وتاأويلها  وتوجيهها،  وقراءاته  الكريم  بالقراآن 
الكريم  القراآن  يجعلوا  لم   - مقنعة  غير  اأو  متوهمة  الأ�سباب   - ولكنهم 
في  وا�سح  هو  كما  ال�سعر  عليه  قدموا  بل  االأول،  م�سدرهم  وقراءاته 
موؤلفات متقدميهم ك�سيبويه، والمبرد، والفار�سي وغيرهم. ولي�ست هذه 
النحاة  اأن  اإلى  االإ�سارة  هو  يعنينا  الذي  لكن  هنا،  بحثنا  محل  الق�سية 
لقراءات  نظرتهم  كانت  ربما  االأول  م�سدرهم  القراآن  اتخذوا  كانوا  لو 
اإلى تخطئة  بع�ص  القراآن قد تغيرت، فلم يبادر بع�سهم - وهم قلة - 
القراءات المتواترة على نحو ما حدث من المبرد والزجاج من تخطئة 
قراءة حمزة: {واتقوا اهلل الذي ت�شاءلون به والأرحام})16( وتخطئة 
الزمخ�سري  قراءة ابن عامر: {وكذلك زين لكثير من الم�شركين قتل 

اأولدهم �شركاوؤهم})17(. برفع القتل ون�سب االأوالد وجر �سركائهم.
لقد ان�سغل النحاة بالقراءات القراآنية فرادى ومجتمعين؛ الأنَّ بع�ص 
النحاة كانوا من القراء،  فقد كان اأبوعمرو بن العالء �سيخ الب�سرة في 
النحو وفي القراءة، وكان الك�سائي �سيخ الكوفة في النحو وفي القراءة. 
عنايتهم  في  اأثر  وقراءاته  الكريم  بالقراآن  النحاة  الن�سغال  كان  وقد 
وقواعد  القراآنية  القراءات  بين  ليوائموا  واللغوية؛  النحوية  بالدرا�سة 

العربية على �سوء ما �سمعوا ورووا من كالم العرب �سعرًا ونثرًا.
وهم  القراآنية  القراءات  اإلى  نظرتهم  في  يختلفون  النحاة  كان  وكما 
توجيه  في  وفهمه  العرب،  كالم  من  منهم  كل  لمحفوظ  وفقًا  فرادى، 
كان  كالذي  جماعات،  وهم  اختلفوا  كذلك  وتف�سيرها،  العربية  قواعد 
الب�سرة ومدر�سة  النحوية؛ مدر�سة  المدار�ص  اأ�سهر مدر�ستين من  بين 
الكوفة، فقد اأخ�سع الب�سريون القراءات القراآنية الأ�سولهم واأقي�ستهم، 
فما وافق منها اأ�سولهم - ولو بالتاأويل - قبلوه، وما لم يوافقها رف�سوا 
من  ذلك  غير  اإلى  وال�ساذ...  والنادر،  بالقليل،  ونعتوه  به  االحتجاج 
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الم�سطلحات التي توؤكد خروجه عن قواعدهم. ولم يكن هذا �ساأنهم مع 
قراءات القراآن وح�سب، بل كان هذا موقفهم من كل المروي من كالم 

العرب)18(.
اأما الكوفيون فقد كان موقفهم مغايرًا لموقف الب�سريين، ي�سير اإلى 
يغاير  اآخر  موقف  فلهم  الكوفيون  »اأما  الكوفة:  مدر�سة  �ساحب  ذلك 
واحتجوا  قبلوها  فقد   المغايرة،  كل  القراءات  من  الب�سريين  موقف 
اإذا  وهم  واأحكامهم،  اأ�سولهم  كثيرًا من  فيها  ما جاء  على  وعقدوا  بها 
وال  يرف�سون  غيرها،  القراء عليها  فال  التي يجتمع  القراءات  رجحوا 
يغلطونها' الأنها �سواب عندهم«)19(. ولعل ال�سر في ذلك يعود اإلى عناية 
لكثير من  الكوفة مهبطًا  كانت  فقد  وقراءاته،  بالقراآن  المبكرة  الكوفة 
وتالميذهما،  م�سعود  وابن  طالب  اأبي  بن  علي  راأ�سهم  على  ال�سحابة، 
وعنهما  ُحبي�ص،  بن  وزر  ال�سلمي  عبدالرحمن  كاأبي  عنهما  اأخذوا  ومن 
اأبي النجود وحمزة بن حبيب والك�سائي القراءة. يعني  اأخذ عا�سم بن 
هذا اأن الكوفة احت�سنت ثالثة من القراء ال�سبعة الكبار، فحري بها اأن
اإذ  القبول،  من  ت�ستحقه  الذي  محلها  تحلها  واأن  بقراءاتهم،  تعتد   U

كانت مت�سلة ال�سند بر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
والكوفيين  الب�سريين  من  المتعار�سين  الموقفين  هذين  واإزاء 
من  الكوفيين  موقف  ا�ستح�سان  اإلى  الباحثين  من  كبيرة  طائفة  مالت 
القراءات، من هوؤالء المخزومي، واالأن�ساري،  وعبدالعالم �سالم، يقول 
االأن�ساري:  »ومن هنا يتبين لكل باحث من�سف �سدق ما قلت واأقول: من 
اأن الب�سريين هم الذين يحملون راية المعار�سة للقراء وال�سعراء، واأن 
الكوفيين بوجه عام كانوا  اأ�سل�ص قيادًا من الب�سريين؛ اإذ اإنهم يحترمون 
الوارد من ال�سواهد ولو كان �ساهدًا واحدًا من اأعرابية رعناء كما يقول 
اإلى  المخزومي  ي�سيف  القراآنية؟«)20(.  بالقراءات  بالك  فما  المبرد، 
الدار�ص  التي ينظر منها  الزاوية  القراءات من  اإلى  ذلك: »فاإذا نظرنا 
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الحديث اإليها �سعرنا ب�سحة النظر الكوفي، و�سدق االتجاه الذي �سلكه 
الكوفيون«)21(.

الطعن  تهمة  عنهم  ينفي  من  الب�سريون  وجد  فقد  المقابل  في  اأما 
ي�سقط  ما  ذلك  في  »ولعل  �سيف:  �سوقي  الدكتور  يقول  القراءات،  في 
التهمة التي اتهم بها بع�ُص المعا�سرين نحاة الب�سرة عامة، اإذ زعموا 
اأنهم كانوا يطعنون على القراءات، كما زعموا اأن الكوفيين عامة كانوا 
بقوة  بداأ  الذي  هو  الكوفي  الفراء  اأن  و�سنرى  بها.  ويحتجون  يقبلونها 
تخطئة القراء. وينبغي اأن نعرف اأن حروفًا معدودة هي التي وقف عندها 
الك�سائي والفراء ومن تالهما من الب�سريين، بحيث يكون من االإ�سراف 
اأن يقال اإنهم كانوا يخطئون القراء، اإنما الذي ينبغي اأن يقال اإنهم وقفوا 
التحري  في  منهم  رغبة  الكريم  القراآن  قراءات  في  بع�ص حروف  عند 

الدقيق للفظ الذكر الحكيم ونطقه«)22(.
واأيًا ما كان الراأي في منهج الب�سريين والكوفيين من القراآن الكريم 
وقراءاته فاإنهم لم يجعلوا القراآن الكريم م�سدرهم االأول، مع ت�سليمه 
بوثاقة ن�سه، واأن كل ما قرئ به ينبغي اأن يكون محل ت�سليمهم وت�سديقهم، 
اأنه  ورد  ما  »كل  ال�سيوطي:   يقول  النحوية،  الأقي�ستهم  مخالفًا  جاء  ولو 
قرئ به جاز االحتجاج به في العربية، �سواء اأكان متواترًا اأم �ساذًا. وقد 
اأطبق النا�ص على القراءات ال�ساذة اإذا لم تخالف قيا�سًا معروفًا، بل ولو 

خالفته يحتج بها في ذلك الوارد بعينه وال يقا�ص عليه«)23(.
اأن  اإال  القراآن،  للنحويين بحجية  الرا�سخة  القناعة  الرغم من  وعلى 
فاح�سة  نظرة  اإنَّ  اإذ  القناعة'  لهذه  مخالفة  جاءت  العملية  ممار�ستهم 
لكتب متقدميهم توقفنا على هذه الحقيقة، حقيقة  اأنهم لم يولوا القراآن 

الكريم وقراءاته ما هو به جدير من االحتجاج واال�ست�سهاد.
وكان من نتائج تناق�ص النحاة بين الت�سليم الظاهري بحجية القراآن 
اإلى  قيا�سًا  به  االحتجاج  قلة  من  فعاًل  حدث  وما  النحوي  الدر�ص  في 
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ذلك  اإلى  ي�سير  درا�ستهم،  ا�سطربت  اأن  االأخرى  االحتجاج  م�سادر 
الدكتور محمد عيد: »اال�سطراب اأمام الن�سو�ص القراآنية واال�سطرار 
اإلى توجيهها توجيهًا خا�سة بها، اإذا كان معها من الن�سو�ص االأخرى ما 
يماثلها. وهذا التفريق  في التوجيه دفع اإليه اأي�سًا اأن النحاة لم ياأخذوا 
في اعتبارهم ن�ص القراآن في ا�ستنباط القواعد، فاإذا وجدت فيه ظاهرة 
تخريجًا  تخريجها  اأو  فيها،  التوقف  اإلى  ا�سطروا  قرروه  ما  مع  تتفق  ال 

خا�سًا، اأو التفريق بينها وبين ما يماثلها من ن�ص اآخر كال�سعر«)24(.
موقف ابن جني النحوي من القراءات القراآنية:

القراءات،  ن�ساأة  عن  موجزًا  تعريفًا  ال�سابقة  ال�سفحات  في  قدمت 
وموقف النحاة المتقدمين - قبل ابن جني - منها، فرادى وجماعات، 
�سابقيه.  جهود  �سوء  على  منها  جني  ابن  موقف  لمعرفة  توطئة  وذلك 
ف كتابًا بكامله - المحت�سب في  تبيين  فعلى الرغم من اأن ابن جني وقَّ
القراآنية  القراءات  في  للبحث   - عنها  واالإي�ساح  القراءات  �سواذ  وجوه 
وتاأويالته  توجيهاته  بع�ص   نثر  فاإنه  نحويًا،  توجيهًا  وتوجيهها  ال�ساذة 
النحوية لقراءات القراآن الكريم في كثير من موؤلفاته االأخرى، وال�سيما 
الخ�سائ�ص، فمع تركيزنا على المحت�سب فاإنا لن نغفل اإ�ساراته المتكررة 

في كتبه االأخرى.
لقد حدد ابن جني في مقدمة كتابه »المحت�سب« النوع الذي �سيعتني 
به من القراءات اعتناء خا�سًا، فالقراءات عنده على نوعين، اأي على: 
»�سربين: �سربًا اجتمع عليه اأكثر قراء االأم�سار، وهو ما اأودعه اأبوبكر 
»قراءات  المو�سوم  كتابه  اهلل(  )رحمه  مجاهد  بن  مو�سى  بن  اأحمد 
ى ذلك ف�سماه اأهل  ال�سبعة، وهو ب�سهرته غان عن تحديده. و�سربا تعدَّ
اأنه مع  اإال  المقدم ذكرها،  ال�سبعة  اأي خارجًا عن قراءة  �ساذًا،  زماننا 
اأمامه  من  بالروايات  محفوف  قرائه،  اإلى  بالثقة  نازع  عنها  خروجه 

وورائه، ولعله اأو كثيرًا منه م�ساٍو في الف�ساحة للمجتمع عليه«)25(.
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يقول:  منه،  خا�ص  بنوع  اعتنى  بل  ال�ساذ،  بكل  جني  ابن  يعتن  ولم 
»اعلم اأن جميع ما �سذ عن قراءة القراء ال�سبعة - و�سهرتهم مغنية عن 
ت�سميتهم - �سربان؛ �سرب: �سذ عن القراءة، عاٍر من ال�سنعة، لي�ص فيه 
اإال ما يتناوله الظاهر مما هذه �سبيله فال وجه للت�ساغل به، وذلك الأن 
كتابنا هذا لي�ص مو�سوعًا على جميع كافة القراءات ال�ساذة عن قراءة 
ال�سبعة، واإنما الغر�ص منه اإبانة ما لطفت �سفته واأغربت طريقته«)26(.

وال يجيء ان�سغال ابن جني بال�ساذ ت�سويغًا للعدول عن المتواتر المجمع 
عليه: »ول�سنا نقول ذلك ف�سحًا بخالف القراء المجتمع في اأهل االأم�سار 
على قراءاتهم، اأو ت�سويغًا للعدول عما اأقرته الثقات عنهم، لكنا غر�سنا 
منه اأن نرى وجه قوة ما ي�سمى االآن �ساذًا، واأنه �سارب في �سحة الرواية 
اأن  العربية مهلة ميدانه«)27(. فابن جني يرى  اآخذ من �سمت  بجرانه، 
هذا ال�ساذ الذي خرج  عن القراءات ال�سبع موثوق به؛ الأنه مت�سل ال�سند 
بال�سلف - ر�سي اهلل عنهم - يقول مقررًا هذه الحقيقة: »وكيف يكون 
تعالى  واهلل  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اإلى  تنميه  والرواية  هذا 
يقول: {وما اآتاكم الر�شول فخذوه} فاإنا نعتقد قوة هذا الم�سمى �ساذًا، 
واأنه مما اأمر اهلل تعالى بتقبله واأراد منا العمل بموجبه، واأنه حبيب اإليه، 

ومر�سي من القول لديه«)28(.
ال�ساذة على  القراءات  يفرغ جهده في درا�سة  ابن جني  والذي جعل 

وجه الخ�سو�ص، ويفرد لها كتابًا يرجع من وجهة  نظري اإلى اأمرين؛
االأول: قناعة ابن جني اأن هذا الم�سمى �ساذًا ثابت بال�سند عن ر�سول 
في  م�ساٍو  منه  كثيرًا  اأو  ولعله   ...« اأنه:  كما  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 

الف�ساحة للمجتمع عليه«)29(.
والثاني: اأنَّ من �سبق ابن جني من علماء العربية لم يعتنوا به عناية 
من  م�سى  من  »وكان  الجليلة:  المهمة  لهذه  نف�سه  جرد  فاإنه  لذا  تامة، 
اأ�سحابنا لم ي�سعوا للحجاج كتابًا  فيه، وال اأولوه طرفًا من القول عليه، 
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الحرف  اعتزموا  وربما  متفرقًا،  اأو  م�سلمًا مجموعًا  مرويًا  ذكروا  واإنما 
منه، فقالوا القول المقنع  فيه، فاأما اأن يفردوا له كتابًا مق�سورًا عليه، 
َح�ُسن،  نعلمه  فال  وعلله،  اأ�سراره  ويو�سحوا  له،  لالنت�سار  يتجردوا  اأو 
غام�سه  على   القول  وب�سط  بعمله،  والت�ساغل  اإليه،  التوجه  وجب  بل 

وم�سكله«)30(.
العمل  هذا  قيمة  ب�سيرته  ونفاذ  ب�سره  بثاقب  جني  ابن  اأدرك  وقد 
الذي ت�سدى له، فهو اأواًل قربى هلل �سبحانه وتعالى، كما ي�سير في مقدمة 
المحت�سب: »... واأن تح�سن عوننا وت�سديدنا على ما اأجمعنا فيه القربة 
بالزلفى  ويحظى  منك  ُيدنى  فيما  الم�سعاة  لطف  به  اأملنا  في  اإليك، 
اإ�سافة محققة   - زيادة على ما ذكر  اإنَّ في درا�سته -  ثم  لديك«)31(. 

للدر�ص اللغوي. و�سنبين ذلك في ال�سفحات التالية:

ابن جني وقراءات ال�شبعة:
النحاة،  من  �سبقوه  به عمن  انفرد  موقف خا�ص  البن جني  كان  هل 
وخا�سة نحاة الب�سرة اأو اأنه �سار على طريقتهم ونهج نهجهم في الطعن 
على بع�ص القراءات ال�سبعية؟ للوهلة االأولى يبدو لنا اأن ابن جني كان 
يعتد بالقراءات ويدافع عنها. واأول ما يلقانا من ذلك دفاعه عن قراءة 
به  ت�شاءلون  الذي  اهلل  {واتقوا  تعالى:  قوله  من  االأرحام  بجر  حمزة 
والأرحام})32(.اإذ اإن اأبا العبا�ص المبرد كان من الذين �سنعوا على هذه 
»وعلى  عليه:  الرد  في  ابن جني  فقال  بال�سعف)33(.  واتهمها  القراءة، 
لي�ست  �سبحانه:  قوله  وهي   حمزة،  قراءة  عندنا  تتوجه  هذا  من  نحو 
ما  على  وال�سعف  وال�سناعة  والفح�ص   االإبعاد  من  عندنا  القراءة  هذه 
راآه فيها وذهب اإليه اأبوالعبا�ص، بل االأمر فيها دون ذلك واأقرب واأخف 

واألطف«)34(.
المبرد، بل يعمل على توجيه قراءة حمزة  وابن جني ال يكتفي بنقد 
تاأوياًل يجد لها وجهًا في العربية، اإذ اإّن موافقة هذه القراءة لوجه من 
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وجوه العربية هو اأحد �سروط القراءة ال�سحيحة، يقول ابن جني: »وذلك 
اأن لحمزة اأن يقول الأبي العبا�ص: اإنني لم اأحمل )االأرحام( على العطف 
على المجرور الم�سمر، بل اعتقدت اأن تكون فيه باء ثانية حتى كاأني قلت 
)وباالأرحام(، ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها كما حذفت لتقدم ذكرها 
في نحو قولك: بمن تمرر اأمرر، وعلى من  تنزل اأنزل، ولم تقل: اأمرر به 

وال اأنزل عليه، لكن حذفت الحرفيين لتقدم ذكرهما«)35(.
وقد بدا لي اأن ابن جني يناق�ص راأيه في قراءة حمزة، اإذ بينما اجتهد 
تبعدها  التاأويل  من  وجوهًا  لها  والتم�ص  حمزة،  قراءة  عن  الدفاع  في 
عما و�سفها به المبرد من ال�سعف والقبح، نراه ي�سعف قراءات �سبعية 
اأخرى، من ذلك قوله في المحت�سب - في معر�ص دفاعه عن القراءات 
عليه  المجتمع عندهم  من  غيره  يكون  اأن  فيه  ما  واأكثر   ...«  - ال�ساذة 
اإلى  م�سندان  مرويان  جميعًا  هما  اإذ  قيا�سًا،  واأنه�ص  اإعرابًا  منه  اأقوى 
ال�سلف - ر�سي اهلل عنهم - فاإن كان هذا قادحًا فيه، ومانعًا من االأخذ به 
ُعف اإعرابه مما قراأ بع�ص ال�سبعة به هذه حاله، ونحن نعلم  فليكونن ما �سَ
ئاء( بهمزتين مكتنفتي االألف)36(،  مع ذلك �سعف قراءة ابن كثير )�سِ
وقراءة ابن عامر {كذلك زين لكثير من الم�شركين})37(  ويقول  في  
مو�سع اآخر: »ومن �ساذ الهمز عندنا قراءة الك�سائي )اأئمة( بالتحقيق 
تكونا عينين نحو  اأن  اإال  واحدة،  كلمة  تلتقيان في  فالهمزتان ال  فيهما، 
�سئَّال و�سئَّار، وجئَّار، فاأما التقاوؤهما على التحقيق  من كلمتين ف�سعيف 

عندنا ولي�ص لحنًا«)38(.
ت�ستت  اإالَّ  تف�سير  له من  لي�ص  ابن جني،  تناق�ص �سريح من  اإنَّ هذا 
مواقف النحاة - خا�سة الب�سريين ومن �سار على طريقتهم - اإزاء القراآن 
الكريم وقراءاته، اإذ لم يجراأوا على اإنكار حجية القراآن ووثاقة ن�سه كما 
فعلوا مع الحديث ال�سريف، ولكنهم عند الممار�سة العملية بدوا وكاأنهم 
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اأن  ولو  المتواتر.  من  وُعدت  �سندها  �سح  التي  القراءات  بع�ص  ينكرون 
ت�سعيف ابن جني لبع�ص القراءات تم في زمن مبكر من رحلته العلمية 
كما هو ال�ساأن في كتابه الخ�سائ�ص لكان �سائغًا اأن يقال اإنَّ الرجل بعد 
اأَن ن�سجت تجربته العلمية واكتملت اأدواته المعرفية في مرحلة متاأخرة 
من عمره - وهي المرحلة التي يمثلها اأ�سدق تمثيل كتابه المحت�سب - اأن 
الرجل قد هدته تجربته اإلى تغيير نظرته في تخطئة القراءات ال�سبعية 
لي�ص  جني  ابن  موقف  اأن  لنا  يوؤكد  الذي  لكنَّ  وت�سذيذها.  وت�سعيفها 
موقفًا عار�سًا في اأيام ال�سباب اأنه فعل ذلك في كتابه المحت�سب الذي 
األفه في �سيخوخته كما ت�سير عبارته في مقدمة كتابه المحت�سب: »فاإذا 
من  لديك  المحفوظة  ال�سحف  في  ما  وا�ستوفى  مددنا  عالئق  انق�ست 

عدد اأنفا�سنا، وا�ستوؤنفت اأحوال االآخرة بنا«)39(.
النحاة-  من  –وغيره  جني  ابن  من  والت�ستت  اال�سطراب  هذا  ولعل 
مرده اإلى اأن النحاة ا�ستنبطوا جمهور قواعدهم من غير القراآن، فلما 
ا�سطروا اإلى عر�ص هذه القراءات على قواعدهم الم�ستنبطة من غيره 
اإلى  »عيد«  الدكتور  ي�سير  قواعدهم.  ل�سالح  اأولوه  الذي  التعار�ص  ن�ساأ 
ذلك: »... فاإن تخطئة القراءة اأو التحرج اأمامها ما كانتا تحدثان لوال 
قراءات  و�سع  ثم  القواعد،  ا�ستنباط  في  اأخرى  ن�سو�ص  على  االعتماد 
القراآن في �سوء هذه القواعد المعدة بعد ذلك، فاإن لم تتفق معها حكموا 
عليها بالخطاأ اأحيانًا ، اأو تحرجوا منها اأحيانًا اأخرى فتوقفوا عندها، اأو 

التم�سوا لها وجهًا من وجوه التخريج«)40(.
وخال�سة القول اأن النحاة قدموا غير القراآن - ال�سعر - على القراآن 
في ا�ستنباط قواعدهم، فن�ساأ هذا التعار�ص، ولعل ال�سر في ان�سراف 
يقول  كما  الديني  التحرز  االأول هو  القراآن م�سدرهم  النحاة عن جعل 
الدكتور عيد: »ومن اأجل هذا التحرز الديني نف�سه �سرفوا اأنف�سهم عن 
االحتجاج به وا�ستنباط القواعد من ن�سه الموثق. والحرج الذي �سعر به 
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علماء اللغة اأمام القراءات يعود اإلى هذا ال�سبب نف�سه. ذلك اأن طبيعة 
التفكير الذي فر�ص نف�سه على دار�سى اللغة يحمل بين طياته تعدد االآراء 
 - النحو  كتب  في  وا�سح  هو  كما   - اللغوي  النـ�ص  في  الذهـن  واإعمال 
لهم من موقف  بد  يتحمل ذلك وال يطيقه، فكان ال  القراآني ال  والن�ص 

درا�سي يحفظ للقراآن قد�سيته الدينية في نفو�سهم«)41(.
ولي�ص ما قاله الدكتور »عيد« م�سلمًا به، فهذا �ساحب المدار�ص النحوية 
يقول: »وكان القراآن الكريم وقراءاته مددًا ال ين�سب لقواعدهم«)42(. ولو 
اأننا �سلمنا بما قاله الدكتور »عيد« من اأن النحاة االأوائل لم يجعلوا القراآن 
الكريم وقراءاته م�سدرهم االأول؛ تحرزا وتهيبا وتنزيها لن�سو�سه من 
ابن  ومنهـم   - النحـاة  بع�ص  طعن  يف�سـر  الذي  فما  والجـدال،  المـراء 
جـني - بع�ص القراءات ال�سبعية المتواترة؟ فهل قلة القراءات المطعون 
فيها ت�سوغ م�سلك النحاة كما ي�سير الدكتور �سوقي �سيف: »وفي الحق اأن 
ب�سريي القرن الثالث هم الذين طعنوا في بع�ص القراءات. وهي اأمثلة 
قليلة ال ي�سح اأن نتخذ منها ظاهرة وال خا�سة عامة. وقد كانوا ي�سفونها 

بال�سذوذ، ويوؤولونها ما وجدوا اإلى التاأويل �سبياًل«)43(.
اإنَّ قلة االآيات المطعون فيها من ابن جني - وغيره من النحاة - لي�ص 
م�سوغًا مقبواًل في الطعن، وو�سف هذه القراءات باأو�ساف ال تليق بها، 
اإذ اإنهم و�سفوها بالقبح والخطاأ مرة، وبال�سعف واللحن والرداءة مرة 
مع  بها،  القراءة  رم  فيحِّ الرف�ص  في  يبالغ  بع�سهم  اإنَّ  بل  اأخرى)44(. 
اأنها قراءات �سبعية محكمة، من ذلك ما نقله الحريري عن المبرد في 
لقطعت  بها  فقراأ  اإمام  خلف  �سليت  اأني  »لو  حمزة:  قراءة  على  تعليقه 
�سالتي«)45(، وما رد به ابن يعي�ص على المبرد يمكن اأن يكون ردًا على 
ابن جني، يقول ابن يعي�ص: »... وهذا القول غير مر�سي من اأبي العبا�ص؛ 
الأنه قد رواها اإمام ثقة، وال �سبيل اإلى رد الثقة، مع اأنه قد قراأتها جماعة 
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من غير ال�سبعة كابن م�سعود، وابن عبا�ص، والقا�سم، واإبراهيم النخعي، 
لم  الرواية  واإذا �سحت  وقتادة ومجاهد.  الب�سري  والح�سن  واالأعم�ص، 

يكن �سبيل اإلى ردها«)46(.
فاإذا لم تكن قلُة االآيات المطعون فيها م�سوغًا مقبواًل لردها وت�سعيفها 
فهل ذلك مرده اإلى اأن النحاة ا�ستنبطوا جل قواعدهم من ال�سعر، ولذا 
هذه  نتيجة  من  فكان  القواعد،  لهذه  القراآنية  القراءات  حاكموا  فاإنهم 
فيها  الطعن  ثم  ومن  القواعد،  لهذه  القراءات  هذه  مخالفة  المحاكمة 
وتخطئتها! يبدو هذا التف�سير االأخير وجيهًا اإذا افتر�سنا اأن ال�سعر يمثل 
كل لغة العرب، واأن النحاة ا�ستبعدوا الم�سادر االأخرى - وعلى راأ�سها 
على  النحوي  للتراث  فاح�سة  نظرة  اإنَّ  التقعيد؟  عملية  من   - القراآن 
امتداد ع�سوره توؤكد اأنه لم ت�ستنبط قواعد النحو من م�سدر واحد، بل 
اإنَّ الواقع اللغوي يوؤكد اأنه ال يوجد م�سدر واحد يحوي كل اللغة بلهجاتها 
اأن هذه القواعد لم تكن نتيجة ا�ستقراء  اأنه من الموؤكد  المتعددة. كما 

تام لكل الكالم العربي.
فعلت  ما  تفعل  لم  النحاة  من  القلة  هذه  اأن  عندي  الموؤكد  ومن 
لنق�ص في الدين، وق�سور في فهم مهمتهم، كما يذهب اإلى ذلك بع�ص 
الباحثين حيث يقول: »اأال ترى معي اأن النحويين بوجه عام - وال�سيما 
الب�سريين- قد جاوزوا الحد المعقول، واأ�سرفوا على اأنف�سهم في اللغة 
والدين«)47(. اإنَّ في مثل هذه العبارات القا�سية تجاوزًا في حق النحاة، 
الأنهم اجتهدوا لزمانهم، وبالقدر الذي اأتاحته لهم م�سادرهم المعرفية 
ومح�سولهم اللغوي. واالأجدر بنا اأن نح�سن الظن بهم، واأن نبحث عن 
و�سوء  الخبرة  وقلة  الدين  بنق�ص  اتهامهم  عن  بعيدًا  الأقوالهم،  محمل 

الق�سد.
ال�سبع لم يكن له هذه الحدود  القراءات  اأن مفهوم  والذي يظهر لي 
ال�سارمة والتقدير الذي لدى المتاأخرين؛ الأن القوم كانوا قريبي عهد 
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بالقراء وتابعيهم، وتابع تابعيهم، بل اإنَّ بع�ص النحاة كانوا قراء، بل اإن 
بع�ص النحاة عا�سر هوؤالء القراء و�سمع عنهم. كما اأن القراءات لم تكن 
�سبعًا اأو ع�سرًا، بل قد ت�سل اإلى مئين، يقول ابن الجزري : »اإنَّ القراءات 
الم�سهورة اليوم عن ال�سبعة والع�سرة والثالثة ع�سرة اإلى ما كان م�سهورًا 
في االأع�سار االأول، قل من كثر، ونزر من بحر، فاإنَّ من له اطالع على 
ذلك يعرفه علم اليقين. وذلك اأن القراء الذين اأخذوا عن اأولئك االأئمة 
اأخذوا  والذين  اأمما ال تح�سى،  ال�سبعة وغيرهم، كانوا  المتقدمين من 
عنهم اأي�سًا اأكثر. فلما كانت المائة الثالثة، وات�سع الخرق، وقّل ال�سبط، 
اأوفر ما كان في ذلك الع�سر، ت�سدى بع�ص  الكتاب وال�سنة  وكان علم 
االأئمة ل�سبط ما رواه من القراءات حتى كان اأبوبكر بن مجاهد، فهو اأول 
من اقت�سر على قراءات هوؤالء ال�سبعة فقط على راأ�ص الثالثمائة«)48(.

ربما  النحاة  بع�ص  فاإنَّ  اآنفًا  التي ذكرناها  الحقيقة  وعلى �سوء هذه 
طعنوا في بع�ص القراءات القراآنية، الأنهم ال يرون لها ما يراه المتاأخرون، 
فالقراءات هي اختيارات الأئمة كثيرين كثرة القراءات التي اأ�سار اإليها 
ابن الجزري. وربما كانت بع�ص القراءات التي لم ت�ستهر �سهرة القراءات 
»وكثير  الجزري:  ابن  ذلك  اإلى  ي�سير  لغة،  واأف�سح  قيا�سًا  اأ�سح  ال�سبع 
كثير  كان  وربما  �ساذًا،  ال�سبعة  هوؤالء  عن  يكن  لم  ما  على  يطلق  منهم 
مما لم يكن في ال�ساطبية والتي�سير، وعن غير هوؤالء ال�سبعة اأ�سح من 
كثير مما فيهما )...( واإنما اأوقع هوؤالء في ال�سبهة كونهم �سمعوا )اأنزل 
هوؤالء  اأن  فظنوا  ال�سبعة،  قراءات  و�سمعوا  اأحرف(،  �سبعة  على  القراآن 
المتقدمين  االأئمة  كثير من  ولذلك كره  اإليها.  الم�سار  تلك  ال�سبعة هي 
اقت�سار ابن مجاهد على �سبعة من القراء، وخطاأوه في ذلك، وقالوا اأال 
َر على دون هذا العدد اأو زاده اأو بين مراده؛ ليخل�ص من ال يعلم  اْقَت�سَ

من هذه ال�سبهة«)49(.
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وقد ذهب بع�ص الذين اأزعجهم موقف بع�ص النحاة من بع�ص القراءات 
اإلى اتهام النحاة باالن�سراف عن القراآن الكريم وقراءاته في ا�ستنباط 
القواعد النحوية، وكان من نتيجة ذلك ت�سادم بع�ص القراءات القراآنية 
 - الممكن  من  وكان  وتخطئتها،  فيها  الطعن  ثم  ومن  النحاة،  بقواعد 
الكريم  القراآن  اتخذوا  النحاة  اأن  لو  الموقف  هذا  تجنب   - راأيهم  في 
وقراءاته م�سدرًا وحيدًا لقواعدهم؟ ونقول في الرد على هوؤالء: بداهة 
ال ينكر عاقل اأن القراآن الكريم يمثل اللغة النموذجية اأ�سدق تمثيل، هذه 
اللغة التي تكونت قبيل االإ�سالم من مجموعة اللهجات التي كانت تنتظم 
الجزيرة العربية. لذا يبدو وجيهًا اأن يتخذها النحاة مقيا�سًا ومرجعًا؟ 
العربية،  اللغة  كل  يحوي  ال  القراآن  اإنَّ  يقول:  اأن  معتر�ص  حق  ومن 
ويترتب على جعله مقيا�سًا وحيدًا اإهدار لثروة لغوية، تتمثل في لهجات 
كثيرة ندت عن العربية الف�سحى. اإذن ما الحل؟ اإنَّ الحل االأمثل يكون 
بالمزاوجة بين كل م�سادر االحتجاج اللغوي، التي تكون في مجموعها 
اللغة العربية بم�ستوياتها المختلفة، مع اإعطاء القراآن ما ي�ستحقه بجعله 
الم�سدر االأول ولي�ص الوحيد. ولو تم ذلك ل�سمنا تمثيل قواعد العربية 
للغة العربية تمثياًل دقيقًا، ولكان من الممكن تجنب ال�سراع بين القراء 

والنحاة.
ابن جني والقراءات ال�شاذة:

بعد اأن عر�سنا لموقف ابن جني من قراءات ال�سبعة، وهو موقف لم 
ينفرد به، واإنما �ساركه فيه اآخرون؛ �سبقوه اأو جاءوا بعده. وهي واإن كانت 
مواقف - تخطئة بع�ص القراءات - قليلة وجزئية، اإال اأنها تر�سم �سورة 
في  االآن  نبداأ  البحث.  من  مو�سعه  في  اأثبتناه  كما  المتناق�ص  لمنهجه 

النظر في منهجه وطريقته في توجيه القراءات ال�ساذة وتاأويلها.
اأ�سرنا في ال�سفحات الما�سية اإلى اأن ابن جني وّقف كتابه »المحت�سب« 
�سنكتفي  ولذا  عنها،  واالإي�ساح  القراءات  �سواذ  وجوه  تبيين  في  بكامله 
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الدر�ص  في  جني  ابن  لمنهج  �سورة  لنر�سم  القراءات  هذه  من  بنماذج 
النحوي واللغوي، والوقوف على مبلغ ما رفد به الدر�ص اللغوي عامة.

و�سنجمل هذه المواقف في الجوانب التالية:
1 - التوجيه ال�سوتي.

2 - التوجيه ال�سرفي.
3 - التوجيه النحوي.
4 - التوجيه اللغوي.

1 - التوجيه ال�شوتي:
اإنه  بل  العربية،  في  ال�سوتي  بالدر�ص  عميقة  خبرة  جني  البن  اإنَّ 
في  المبثوثة  مباحثه  في  ذلك  يتجلى  المجال،  هذا  في  الرواد  من  يعد 
كل موؤلفاته وال�سيما كتابه )�سر �سناعة االإعراب(. وقد اأح�سن توظيف 
هذه الخبرات في توجيه كثير من القراءات ال�ساذة بما يجعل لها وجهًا 
في العربية. من هذه النماذج تعليقه على قراءة اأيوب ال�سختياني: )وال 
اأن  »واعلم  ذلك:  تف�سير  في  جني  ابن  يقول  بالهمز.  ال�ساألين()50(. 
لَّ ي�سل، فكره اجتماع  اأ�سل هذا ونحوه: ال�ساللين، وهو الفاعلون، من �سَ
حرفين متحركين من جن�ص واحد على غير ال�سورة المحتملة في ذلك، 
فاأ�سكنت الالم االأولى واأدغمت في االآخرة فالتقى �ساكنان؛ االألف والالم 
المدغمة، فزيد في مدة االألف واعتمدت وطاأة المد، فكان ذلك نحوا من 
اأن الحرف يزيد �سوتًا بحركاته كما يزيد �سوت  تحريك االألف، وذلك 
في  واحد  بمثال  يكتفي  ال  جني  ابن  وكعادة  مدته«)51(.  باإ�سباع  االألف 
تقرير ما يرمي اإليه، فقد اأورد قراءة اأخرى م�سابهة عن المبرد عن اأبي 
عثمان عن اأبي زيد قال: �سمعت عمرو بن عبيد يقراأ: )فيومئذ ال ي�ساأل 
�سمعت  اأن  اإلى  زيد: فظننته قد لحن  اأبو  قال  اإن�ص وال جاأن(  عن ذنبه 

ه وعليه قول كثير: ُه، وداأبَّ به وماأدَّ العرب تقول �َساأَ
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ِت)52(. اإذا ما العوالي بالعبيط احماأرَّ
وقال: 

ِت)53( وللأر�ض اأما �شودها فتجللت        بيا�شاً واأما بي�شها فاْد هاأمَّ
وقد عقد ابن جني في كتابه »الخ�سائ�ص« ف�ساًل عالج فيه م�سكالت 
�سواذ  في  )باب  �سماه  اأخرى،  مع  ومجتمعة  وم�سهلة،  مخففة  الهمزة؛ 

الهمز()54(.
ُيجمع الرواة واللغويون على اأن تحقيق الهمزة من لهجات تميم وقي�ص 
فهو  الهمزة  ت�سهيل  اأما  البدوية.  القبائل  من  جاورهم  ومن  اأ�سد  وبني 
لهجة اأهل الحجاز. وال يعني هذا اأن كل الحجازيين كانوا ي�سهلون، واأن 
بلغنا  »وقد  بقوله:  �سيبويه  ذلك  يوؤكد  الهمزة.  يحققون  التميميين  كل 
اأن قوما من اأهل الحجاز من اأهل التحقيق يحققون نبئ وبريئة، وذلك 
قليل رديء«)55( وعلى الرغم من اأن تحقيق الهمزة اأو ت�سهيلها لهجتان 
يقبلوا  لم  النحاة  فاإنَّ  الكبيرة  المجموعات  اأو مجموعتين من  لقبيلتين 
الموثـقة،  قـراءاته  في  الكـريم  القـراآن  نقـله  الذي  اللغوي  الواقع  هذا 
نافـع:  لقـراءة  المازنـي  نقـد  ذلك  من  اللغة،  عـلماء  من  االأثـبات  ونـقله 
)معائ�ص()56(. يقول: »فاأما قراءة من قراأ من اأهل المدينة )معائ�ص( 
بالهمز فهي خطاأ، فال يلتفت اإليها، واإنما اأخذت عن نافع بن اأبي ُنعيم، 
ولم يكن يدري ما العربية؟ وله اأحرف يقراأها لحنا نحوا من هذا«)57(.

والت�سهيل  التحقيق  من  العرب  عن  نقل  بما  جني  ابن  اإقرار  ومع 
»وربما  يقول:  االآية،  نافع في هذه  والت�سهيل عن  التحقيق  ونقله  للهمز، 
اأ�سولـها  عن  والبحث  ت�سريفها  في  اأخذ  ثم  خطاأ...«)58(  همزها  كان 
المفتر�سـة. اإنَّ  التـخلـ�ص من الهمـزة في النطـق في بعـ�ص اللهـجات - 
اللهجـة الحجـازية - يوؤدي اإلى ال�سهولة والي�سر؛ الأن الهمزة من االأ�سوات 
اإلى  منه  الجهر  اإلى  اأقرب  انفجاري،  حنجري  �سوت  هي  اإذ  ال�سديدة، 

الهم�ص.
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�سعيب  بن  �سهل  قراءة  على  تعليقه  ال�سوتية  توجيهاته  نماذج  ومن 
ابن  يقول  الكلمة.  عين  بتحريك  )َجَهرة()59(،  تعالى:  لقوله  النهمي 
حرف  فيه  مما  النحو  هذا  من  �سيء  كل  في  اأ�سحابنا  »مذهب  جني: 
حلقي �ساكن بعد حرف مفتوح اأنه ال يحرك اإال على اأنه لغة فيه كالَزْهرة 
اأن  الكوفيين  ومذهب   )...( وال�َسَعر  وال�َسْعر  والَنَهر،  والَنْهر  والَزَهرة، 
ي�سمعوه  لم  واإن  الفتح  فيه  فيجيزون  حلقيًا،  حرفًا  لكونه  الثاني  يحرك 
والحق  معهم،  اإال  القول  اأرى  وما  َخر،  وال�سَ ْخر  وال�سَ والَبَحر،  كالَبْحر 
اأنني �سمعت عامة ُعَقيل تقول ذاك وال تقف  اأيديهم، وذلك  اإال في  فيه 
تبعيته  من  يتحرر  هنا  جني  ابن  اإنَّ  م�ستكره«)60(.  غير  �سائغًا  فيه، 
�سمع  وقد  يوؤيدهم،  ال�سماع  الأنَّ  الكوفيين؛  ويتابع  الب�سريين  الأ�سحابه 
اأما  عن ابن ال�سجري الُعقيلي ، هذا ما ذكره ابن جني في المحت�سب، 
في الخ�سائ�ص فقد كان له راأي اآخر يخالف فيه راأيه هذا حيث يقول: 
»و�سمعت ال�سجري اأبا عبداهلل عبر َدْفعة بفتح الحرف الحلقي في نحو 
يعدو وهو َمَحموم، ولم اأ�سمعها من غيره من عقيل )...( وهذا قد قا�سه 
الكوفيون، واإن كنا نحن ال نراه قيا�سًا، لكن مثل يعدو وهو َمَحموم لم يرو 
عنهم فيما علمت فاإياك اأن ُتخلد اإلى كل ما ت�سمعه، بل تاأمل حال مورده 

وكيف موقعه من الف�ساحة فاحكم عليه وله«)61(.
ابن  موؤلفات  اآخر  »المحت�سب«  كتاب  بين  التناق�ص  ظاهرة  اأن  يبدو 
جني وموؤلفاته االأخرى، خا�سة الخ�سائ�ص، ال تخفى على القارئ. ولعل 
ال�سبب في ذلك - كما قدمت من قبل- ن�سج تجربة ابن جني العلمية 
واكتمال خبرته اللغوية، هذا من جهة ومن جهة اأخرى اأنه و�سع لنف�سه 
هدفًا محددًا - في كتابه المحت�سب، �سعى الإنجازه واإن خالف اجتهاداته 
اإلى  وردها  ال�ساذة  القراءات  توجيه  في  الهدف  هذا  يتمثل  ال�سابقة، 
تحريك  لظاهرة  العلمي  التف�سير  اإِنَّ  ولغويًا.  نحويًا  المقبول  حظيرة 
اأن  والَنَهر  الَبْحر والَبَحر، والَنْهر  الم�سبوق بفتحة مثل  ال�سوت الحلقي 
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كل اأ�سوات الحلق تحتاج اإلى ات�ساع في مجراها بالفم، ولهذا نا�سبها من 
اأ�سوات اللين اأكثرها ات�ساعًا وهي الفتحة)62(.

2 - التوجيه ال�شرفي:
وهو  للتدري�ص  جل�ص  اأنه  وذلك  ال�سرف،  مع  ق�سة  جني  البن  اإنَّ 
�ساب، فمر اأبو علي الفار�سي بمجل�سه، ف�ساأله عن م�ساألة في الت�سريف 
الفار�سي من  فلزم  رم،  ِح�سْ واأنت  زببت  اأبوعلي:  له  فقال  فيها  فق�سر 
باأ�سوله  اأقوم  وال  به،  منه  اأعلم  اأحد  »فما  بالت�سريف:  واعنتى  يومئذ 
الم�سّمى  المازني  لت�سريف  �سرحه  في  جليًا  ذلك  يظهر  وفروعه«)63(. 
اأفاد  »المن�سف«، وفي مباحثه ال�سرفية المبثوثة في كل موؤلفاته. وقد 
ت�سرفاتها  كل  في  العربية  الكلمة  ببنية  العميقة  خبرته  من  جني  ابن 
وتحليلها  ال�ساذة،  القراآنية  القراءات  اإلى  النظر  في  وا�ستقاقاتها 

وتف�سيرها بما يردها اإلى قواعد العربية واأبنيتها.
ومن تاأويالته ال�سرفية لبع�ص القراءات قوله في التعليق على قراءة 
عبداهلل بن م�سلم بن ي�سار في قوله )َمْجِمع البحرين()64( بفتح الميم 
َيْفَعل،  َفَعل  من  »الم�سدر  يقول:  الجيم،  و�سكون  الثانية  وك�سر  االأولى 
اأي:  مذهبًا؛  ذهبت  كقولك:  بالفتح  َمْفَعل  على  كلهن  والزمان  والمكان 
ذهابَاً ومذهبًا، اأي مكان يذهب فيه، وهذا مذهبك، اأي زمان ذهابك... 
اإالَّ اأنه قد جاء الَمْفِعل بك�سر العين مو�سع المفتوح منه: الَم�ِسرق والمغِرب 
رب  وي�سُ َي�ُسرق،  يفُعل؛  من  الأنه؛  عينه  فتح  وبابه.  والمطِلع  والَمْن�ِسك 
).....(  فعلى نحو من هذا يكون )مجمع البحرين(، وهو مكان - كما 
على  الحمل  من  ذكرنا  ما  لوال  َمْجَمع  فقيا�سه  يجمع،  جمع  من   - ترى 
نظيره«)65(، اإن ابن جني ال يقنع باإيراد المثال الواحد اأو االثنين، بل اإنه 
يفي�ص من مخزونه اللغوي ليثبت ما انتهى اإليه من بيان اأو تف�سير، ولعل 

ذلك ن�ساأ من ممار�سته التدري�ص ل�سنوات طويلة.
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الواحدة،  االآية  في  �ساذة  قراءة  اأكثر من  اأحيانًا  ابن جني  يورد  وقد 
وعاء  من  ا�شتخرجها  {ثم  تعالى:  قوله  اإيراده  عقيب  قوله  ذلك  من 
اأخيه})66(: »ومن ذلك قراءة الح�سن )ثم ا�ستخرجها من ُوعاء اأخيه( 
ب�سم الواو. قال اأبو الفتح: وقراأ �سعيد بن جبير: )اإعاء اأخيه( بهمزة، 
في  قالوا  كما  همزة،  مك�سورة  كانت  واإن  الواو  فاأبدلت  ِوعـاء،  واأ�سله: 
بال�سـم  ُوعـاء  وهمـز  ال�ستـر.  وهـو  اإجـاج،  ِوجاج  وفي  اإ�سـادة،  و�سـادة 
اأخيه(.  )اأُعاء  يقوى  بل  يح�ُسن  فعليه  الـواو،  المك�سور  همـز  من  اأقـي�ص 

َتت}« )67(. ومثله: {واإذا الر�شل اأُقِّ
 .)68() رَّ ال�سُ كا�سف  اإذا  )ثم  قتادة:  قراءة  تاأويله  اأي�سًا  ذلك  ومن 
يراد  الواحد  من  فاعل  عنهم  جاء  »قد  ذلك:  على  تعليقًا  يقول  باألف، 
اهلل،  وعافاه  الل�ص،  وعاقبت  طرقتها،  اأي  النعل،  طارقت  نحو  َفَعل  به 
اإذا  )ثم  يكون  فكذلك  هذه،  غير  اأحرف  في  اأي خلطته  اللون،  وقانيت 
من  راخيت  والمثال  المعنى  في  منه  ونحو  ك�سف،  اأي  ال�سر(،  كا�سف 

خناقه، اأي اأرخيته«)69(.
وب�سبب مو�سوعية ابن جني، وغزارة محفوظة من اللغة، فاإنك ال تجد 
اأخواتها، فقد تجد  اأو النحوية بمعزل عن  اأو اللغوية  الم�ساألة ال�سرفية 
ْنوان()70(  كل هذا في �سعيد واحد، من ذلك قوله: »قراءة النا�ص: )�سِ
ْنَوان(. قال اأبو الفتح: الذي روينا في  اإال الح�سن وقتادة فاإنهما قرءا )�سَ
ْنوان  ال�ُسلمي �سُ اأبوعبدالرحمن  وقراأ  نوان(. قال:  هذا عن قطرب )�سِ
واأما  ال�ساد،  بك�سر  نو  َف�سِ الواحد  فاأما  الفتح.  َيْحِك  ولم  ال�ساد  ب�سم 
ْنو النخلة لها راأ�سان  نوان. ب�سمها. وال�سِ نوان بك�سرها، و�سُ الجمع ف�سِ
نوان فنظيره ذئب وذوؤبان، وِقنو وُقنوان...  نو و�سُ واأ�سلها واحد... فاأما �سِ
نوان هل هو جمع ت�سحيح، اأو جمع  نو و�سِ لكن الم�ستدل عنه من هذا �سِ
تك�سير؟ ولي�ص جمعًا م�سححًا واإن كان مثال الواحد موجودًا في الجمع، 
والعمرون،  كالزيدون  والنون  بالواو  �سربان:  الت�سحيح  جمع  اأن  وذلك 
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منهما  واحدا  ِفْعالن  ولي�ص  وال�سالحات.  كالزينبات  والتاء  وباالألف 
)...( وجاز تك�سير ِفْعل على ِفْعالن كما جاز تك�سير َفَعل عليه، نحو َخَرب 
وِخْربان، و�َسَبث و�ِسْبثان، وَبَرق وِبْرقان، وذلك اأنَّ ِفْعال وَفَعال قد تعاقبا 

على المعنى ف�سارا في ذلك اأخوين«)71(.
وا�سح من هذا الن�ص اأن ابن جني يحمل هذه القراءات ال�ساذة التي 
اأنها �سور من الكالم العربي، المختلف بنية وتركيبا، واإن  اأوردها على 

ت�ساوت الداللة، اأي اأن ذلك في اآخر االأمر ظواهر لهجية.

3 - التوجيه النحوي:
اإلى  الخ�سو�ص  وجه  على  ال�ساذة  القراءات  رد  همه  جني  ابن  جعل 
اأ�سولها من العربية، �سواء من ناحية البنية اأو التراكيب. وقد كان يجتهد 
اإنك  حتى  خبراته  كل  فيح�سد  وتف�سيرها،  ال�ساذة  القراءة  تحليل  في 
وال�سيما  كتبه،  في  مب�سوطة  وقواعدها  العربية  اأ�سول  من  طائفة  لتجد 
الخ�سائ�ص والمحت�سب. ومن نماذج توجيهاته النحوية توجيهه لقراءة 
ابن اأبي اإ�سحق واإبراهيم بن اأبي بكير )في يوِم عا�سف()72( باالإ�سافة، 
واإقامة  المو�سوف  حذف  على  هذا  الفتح:  اأبو  )قال  ذلك:  في  يقول 
المو�سوف هنا  يوم ريح عا�سف. وح�سن حذف  اأي في  ال�سفة مقامه، 
�سيئًا؛ الأنه قد اأُلف حذفه في قراءة الجماعة )في يوٍم عا�سف(. فاإْن قيل 
فاإذا كان )عا�سفًا( قد جرى و�سفًا على يوم فكيف جاز اإ�سافة يوم اإليه، 
والمو�سوف ال ي�ساف اإلى �سفته، اإذ كانت هي هو في المعنى، وال�سيء ال 
ي�ساف اإلى نف�سه! اأال تراك ال تقول: هذا رجُل عاقل، وال غالُم ظريِف، 
واأنت تريد ال�سفة. قيل جاز ذلك من حيث كان )اليوم( غير العا�سف 
اإنما هو  العا�سف في الحقيقة  اللفظ؛ الأنَّ  اإياه في  واإن كان  المعنى  في 
الريح ال اليوم، ولي�ص كذلك هذا رجُل عاقٍل؛ الأنَّ الرجل هو العاقل في 

الحقيقة وال�سيء ال ي�ساف اإلى نف�سه«)73(.
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لقد بلغ الحر�ص بابن جني على توجيه القراءات ال�ساذة وردها اإلى 
العربية الموثقة اأن اجتهد في التما�ص الوجوه لها؛ وذلك بمطاولة البحث 
اأنه يكاد يف�سلها  اإنك ت�سعر  فيها، واإيراد الن�سو�ص التي توؤيدها، حتى 
على قراءات ال�سبعة، من ذلك قوله: »من ذلك قراءة اأبي عبدالرحمن 
به واالأرحاُم()74( رفعًا، قراءة  ت�ساءلون  ابن عبداهلل بن يزيد: )الذي 
ثالثة. قال اأبو الفتح: ينبغي اأن يكون رفعه على االبتداء وخبره محذوف؛ 
وح�ُسن  فيه،  الأنف�سكم  تحتاطوا  واأن  تتقوه  اأن  يجب  مما  واالأرحام  اأي: 
فزيد  �سربته،  زيد  قلت:  اإذا  اأنك  ترى  اأال  معناه.   في  اأوكد  الأنه  رفعه 
رب الجملة، فال يمكن حذفه كما يحذف المفعول؛ على اأنه نيف وف�سلة 
اأو ُجرت فهي ف�سلة،  واإذا ُن�سبت االأرحام  بعد ا�ستقالل الجملة )...( 
االأرحام  خبر  حذف  فقد  قلت  فاإن  والِبذلة.  للحذف  معر�سة  والف�سلة 
اأي�سًا على قولك! قيل: اأجل، ولكنه لم يحذف اإال بعد العلم به. ولو قد 
حذفت االأرحام من�سوبة اأو مجرورة فقلت: )واتقوا اهلل الذي ت�ساءلون 
اأو مقدرة، وكلما  اأنها مرادة  به( لم يكن في الكالم دليل على االأرحام 
قويت الداللة على المحذوف كان حذفه اأ�سوغ...«)75( وقد اأورد ابن جني 
الن�سو�ص  من  مجموعة  الرفع  قراءة  عن  اللغوية  المرافعة  هذه  عقب 

ال�سعرية توؤيد ما ذهب اإليه من تقوية هذه القراءة ال�ساذة)76(.
وال ُي�َسلِّم ابن جني للقراء والرواة اأحيانًا، بل يذهب في اإقامة الدليل 
»ومن  قوله:  اأقوالهم ومرويـاتهم، من ذلك  اإلى بطالن  اإلى مدى ي�سل 
ذلك ما رواه المف�سل عن االأعم�ص عن يحيى واإبراهيم واأ�سحابـه: )اأال 
َتْق�ِسُطوا()77(  بفتح التاء. قال ابن مجاهد وال اأ�سل له. قال اأبو الفتح: 
هذا الذي اأنكره ابن مجاهد م�ستقيم غير منكر، وذلك على زيادة اأال، 
يقال:  تجوروا.  اأي  اليتامى،  في  َتْق�ِسطوا  اأن  واإن خفتم  قال:  كاأنه  حتى 
القا�شطون  {واأما  وعال:  جل  قال  عدل.  اإذا  واأق�سط  جار،  اإذا  ق�سط 
فكانوا لجهنم حطباً})78(. وزيادة اأال، قد �ساعت عنهم وات�سعت، فمنه 

قوله تعالى: {لئل يعلم اأهل الكتاب})79(... وعليه قول الراجز:
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َمَط الَقَفْندرا)80( وما األوُم البي�ض األَّ ت�شخرا          اإذا راأْيَن ال�شَّ
اأي: اأن ت�سخر، واالأمر فيه اأو�سع. فبهذا يعلم �سحة هذه القراءة«)81(.
اإنَّ للمعنى دورا ال ينكر في ترجيح هذه القراءة اأو تلك، �ساذة اأو غير 
ال�سمال:  اأبو  »قراأ  ابن جني:  يقول  ال�سمال،  اأبي  قراءة  ذلك  �ساذة من 
قراءة  من  اأظهر  هنا  الرفع  الفتح:  اأبو  قال  رفعها()82(  )وال�سماُء 
الجماعة، وذلك اأنه �سرفها اإلى االبتداء؛ الأنه عطفه على الجملة الكبيرة 
التي هي قوله تعالى: {والنجم وال�شجر ي�شجدان} فكما اأن هذه الجملة 
مركبة من مبتداأ وخبر، فكذلك {وال�شماُء رفعها} فاإنها معطوفة على 
)ي�سجدان( وحدها، وهي جملة من فعل وفاعل. والعطف يقت�سي التماثل 
في تركيب الجمل، في�سير تقديره: ي�سجدان ورفع ال�سماء، فلما اأ�سمر 
)رفع( ف�سره بقوله )رفعها( كقولك:قام زيد وعمرًا �سربَته، اأي و�سربت 

عمرًا، لتعطف جملة من فعل وفاعل على اأخرى مثلها«)83(.
االإمام  قراءة  تف�سير  في  اإليه  ذهب  ما  الداللة  عميقة  تاأويالته  ومن 
ابن  يقول  ماِل()84(،  يا  )ونادوا  واالأعم�ص:  ويحيى  م�سعود  وابن  علي 
جني: »هذا المذهب الماألوف في الترخيم، اإال اأنَّ فيه في هذا المو�سع 
ُعفت قواهم وذلت  لعظم ما هم عليه - �سَ اأنهم -  �سرًا جديدًا، وذلك 
اأنف�سهم و�سغر كالمهم فكان هذا من موا�سع االخت�سار �سرورة عليه، 
الت�سرف في  القادر على  المالك،  اإلى ما ي�ستعمله  ووقوفًا دون تجاوزه 

منطقه«)85(.

5 - التوجيه اللغوي:
وتعدد  اللغات  القراءات مرجعه اختالف  كثير من  اإنَّ االختالف في 
اللهجات، وهذا مجال البن جني فيه �سهم وافر، فكان يرجع اإلى لهجات 
ُعقيل  بني  العرب، وخا�سة  بع�ص  �سمعها من  التي  اأو  المحكية،  القبائل 
الفراتية  والبالد  الكوفة  ي�سكنون  كانوا  اأنهم  وذلك  كثيرًا،  عنهم  نقل 

والجزيرة والمو�سل.
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ومن اأمثلة تف�سيراته اللغوية تعليقه على قراءة اأبي ال�سمال: )وتركهم 
ال�سمال  واأبي  الح�سن  قراءة  ذلك  »من  يقول:  حيث  ُظْلمات()86(،  في 
ُظُلمات  في  لك  الفتح:  اأبو  قال  الالم.  �ساكنة  ُظْلمات(  في  )وتركهم 
وِك�ِسرات، ثالث لغات: اإتباع ال�سم ال�سم، والك�سر الك�سر، ومن ا�ستثقل 
اجتماع الثقيلين فتارة يعدل اإلى الفتح في الثاني يقول: ُظلمات وِك�َسرات 
واأخرى ي�سكن فيقول ُظْلمات، وِك�ْسرات. وكل ذلك جائز ح�سن. فاأما َفْعلة 

بالفتح فال بد فيه من التثقيل اإتباعًا فيقول: َثَمرة، وَثَمرات. قال:
ولمـــــا راأوا باديـــــــا ُركباُتـنــــــــــــــا     على موطن ل نخلط الِجدَّ بالَهْزل)87( ِ

وعليه قراءة اأبي جعفر: )الُحَجرات()88(.
اأن بع�ص  والتاأمل فقد زعم  النظر  ت�ستحق  ابن جني ق�سية  اأثار  لقد 
القبائل تركت لغاتها اإلى لغات قبائل اأخرى، جاء ذلك في قوله: »ومن 
وقرئ  )َع�ِسرة()89(،  �سليمان  بن  وطلحة  واالأعم�ص  يحيى  قراءة  ذلك 
اأبو الفتح: اأما َع�ِسرة بك�سر ال�سين  )َع�َسرة( بفتح ال�سين بخالف. قال 
بعد  بقوله -  يعلق على ذلك  ثم  اإ�سكانها فحجازية«)90(  واأما  فتميمية، 
�سرده مجموعة من االأمثلة -: ».. لكن القبيلتين جميعا فارقتا في هذا 
المو�سع من العدد معتاد لغتهما، واأخذت كل واحدة منهما لغة �ساحبتها 
ع�ْسرة(  )اثنتا  الحجاز  اأهل  فقال  عنها،  ال�سائرة  اللغة  ماألوف  وتركت 
باالإ�سكان، والتميميون )َع�ِسرة( بالك�سر. و�سبب ذلك ما اأذكره، وذلك 
اأن العدد مو�سع يحدث معه ترك االأ�سول، وت�سم فيه الكلم بع�سه اإلى 

بع�ص«)91(.
اإلى لغات  القبائل من لغاتها  انتقال بع�ص  اإنَّ ما ذكره ابن جني من 
اأخرى يعار�ص ما ذهب اإليه كثيرون من اأن العربي ال ي�ستطيع اأن يتحول 
الذين  العرب  »وكانت  الجزري:  ابن  يقول  اأخرى،  اإلى لهجة  من لهجته 
نزل القراآن بلغتهم لغاتهم مختلفة واأل�سنتهم �ستى، ويع�سر على اأحدهم 
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االنتقال من لغة اإلى غيرها، اأو من حرف اإلى اآخر، بل قد يكون بع�سهم 
ومن  والمراأة،  ال�سيخ  وال�سيما  والعالج،  بالتعليم  وال  ذلك  على  يقدر  ال 
لم يقراأ كتابا )...( فلو ُكلفوا العدول عن لغتهم واالنتقال عن األ�سنتهم 
اأن يتكلف المتكلف، وتاأبى  لكان من التكليف بما ال ي�ستطاع، وما ع�سى 

الطباع«)92(.
الناحية  من  ممكن  اأمر  اأخرى  اإلى  لهجته  عن  العربي  انتقال  اإنَّ 
اأن  اأما  النظرية، وقد يتم بالجهد الفردي عن طريق التعلم والتدريب، 
تنتقل قبيلة بكاملها من لهجتها اإلى لهجة اأخرى فاأمر ال ي�سنده منطق اأو 

دليل، خا�سة اإذا ُعلم اأن معظم هوؤالء العرب كانوا من االأميين.
اأن  لدرا�ستها  يعر�ص  التي  االآية  في  جني  ابن  طريقة  من  كان  لقد 
ي�ستوفي الحديث عنها، فاإن كانت تنت�سب اإلى لهجة ما، ف�سرها �سوتيًا 
اأو �سرفيًا، ثم اأورد ال�سواهد التي توؤيدها؛ �سعرًا اأو نثرًا من ذلك قوله: 
»ومن ذلك قراءة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، واأبي الطفيل وعبد اهلل بن 
 .)93() اإ�سحق، وعا�سم الجحدري وعي�سى بن عمر الثقفي: )ُهَدىَّ اأبي 
قال اأبو الفتح هذه لغة فا�سية في هذيل وغيرهم اأن يقلبوا االألف من اآخر 
المق�سور اإذا اأ�سيف لياء المتكلم ياء«)94( وعقب هذا التف�سير يورد ابن 
جني مجموعة من ال�سواهد ال�سعرية تاأييدا لهذه اللغة، من ذلك قول اأبي 

ذوؤيب الهذلي:
ُموا ولكل جنب م�شرع)95( �شبقوا َهَوىَّ واأعنقوا لهواهُم          فُتُخرِّ

( هداي، قلبت االألف ياء واأدغمت الياء في الياء، ومثلها  واأ�سل )ُهَدىَّ
، وَفَتىَّ اأي ع�ساي وفتاي. َع�سىَّ

يبدو اأن اأ�سل ابن جني غير العربي اأك�سبه خبرة وُدربة في ت�سريف 
االأ�سماء االأعجمية وا�ستقاقها، من ذلك توجيهه لقراءة الح�سن والزهري 
وابن اأبي اإ�سحق وعي�سى الثقفي واالأعم�ص )اإ�سراييل()96( بال همز، يعلق 
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على ذلك بقوله: »اإذا لم يكن ذلك همزًا مخففًا فخفي بتخفيفه فُعبر 
عنه بترك الهمزة، فذلك من تخليط العرب في اال�سم االأعجمي«)97(.

خاتمـــــــة:
لقد ا�ستعر�سنا في ال�سفحات ال�سابقة مواقف ابن جني من القراءات 
القراآنية، ال�سبعية منها وال�ساذة، وراأينا كيف ا�ستطاع ابن جني توظيف 
في  العميقة  اللغوية  وخبرته  ونثرًا،  �سعرًا  العرب  كالم  من  مخزونه 
اأخذت  التي  اأ�سولها  اإلى  يردها  توجيهًا  وتوجيهها  القراآنية  القراءات 

عنها.
وقد ق�سمت توجيهاته وتاأويالته اإلى اأربعة مجاالت:

والمجال  النحوي،  والمجال  ال�سرفي،  والمجال  ال�سوتي،  المجال 
اللغوي.

وتوجيهات،  تحليالت،  المجاالت  هذه  من  مجال  كل  في  جني  والبن 
مو�سوعية، تنم عن خبرة عميقة باأ�سوات العربية وبنيتها وتراكيبها، بيد 

اأنه لم يوفق في بع�ص اآخر، اأو ال تبدو توجيهاته مقنعة للقارئ.
ومن اأهم ما انتهى اإليه هذا البحث من نتائج:

1 - لم ت�سلم بع�ص قراءات ال�سبعة من طعن ابن جني كطعنه في قراءة 
في  بال�سعف  القراء  بع�ص  واتهام  الهمزتين،  تحقيق  في  الك�سائي 
العربية. ولي�ص ابن جني بدعًا في ذلك فقد �سبقه المبرد والمازني، 

ولحق به الزمخ�سري.
ف ابن جني كتابا بكامله لتوجيه القراءات ال�ساذة وتاأويلها، هو  2 - َوقَّ

كتاب المحت�سب في تبيين وجوه �سواذ القراءات واالإي�ساح عنها.
اإلى  3 - بلغ من حر�ص ابن جني على توجيه القراءات ال�ساذة، وردها 

ـه يكاد يف�سل بع�سها على قراءات ال�سبعة. اأ�سولها من العربية اأنَّ
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4 - وقع ابن جني في بع�ص الموا�سع في تناق�ص ظاهر في بع�ص اأقواله 
واجتهاداته، فما يراه خطاأ في كتابه الخ�سائ�ص مثاًل يجد له وجهًا 
من ال�سواب في كتابه المحت�سب. وقد اجتهدنا في تف�سير ذلك في 

مو�سعه من البحث.
5 - اإن الحكم على اجتهادات ابن جني، وما وقع فيه من تناق�ص ال ينبغي 
اأن يكون بعيدًا عن ع�سره وروحه، فالرجل من اأولئك العلماء الذين 

رووا و�سمعوا عن الرواة والقراء. 

الهوام�ض

)1( ينظر لترجمة ابن جني: نزهة االألباء �ص 408، ومعجم االأدباء 84/12 وما بعدها، بغية 
الوعاة 132/2.

)2( يراجع لذلك مقدمة النجار للخ�سائ�ص.
)3( �سورة الحجر: االآية 9.

)4( الن�سر، البن الجزري 6/1.
)5( غاية النهاية 458/1.

)6( مقدمتان في علوم القراآن �ص 18، 19.
)7( �سحيح االإمام البخاري، ف�سائل القراآن، باب اأنزل القراآن على �سبعة اأحرف.

)8( الن�سر 24/1.

)9( الن�سر 33/1.
)10( االإتقان 45/1.

)11( في االأدب الجاهلي ، �ص 94.
)12( مذاهب التف�سير االإ�سالمي، �ص 4.

)13( القراءات واللهجات �ص 183.
)14( اإعجاز القراآن ، �ص 15.
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)15(  فتح الباري 22/9.
)16( �سورة الن�ساء اآية رقم 1. وقد قراأ حمزة بجر االأرحام. راجع: البحر المحيط 157/3.

)17( �سورة االأنعام اآية 137. راجع: البحر المحيط 229/4، والمحت�سب 229/.
)18( ينظر: مدر�سة الب�سرة �ص 229 وما بعدها.

)19(  مدر�سة الكوفة �ص 341.
)20( الدفاع عن القراآن �سد النحويين والم�ست�سرقين �ص 4، 5.

)21( مدر�سة الكوفة �ص 347.
)22( المدار�ص النحوية �ص 158.

)23( االقتراح �ص 14.
)24( الرواية واال�ست�سهاد باللغة �ص 125، 126.

)25( المحت�سب 32/1.
)26( المرجع ال�سابق 32/1.

)27( المرجع ال�سابق 33-32/1.
)28( المحت�سب 33/1.

)29( المرجع ال�سابق 32/1.
)30( المحت�سب 34/1.

)31( المرجع ال�سابق 31/1.
)32(  �سورة الن�ساء اآية 31.

)33(  انظر: الكامل في اللغة  واالأدب 36/1.
)34(  الخ�سائ�ص 285/1.

)35(  الخ�سائ�ص 286-285/1.
ئاء( في عدة �سور، منها يون�ص اآية 5، واالأنبياء اآية 48. )36(  وردت كلمة )�سِ

)37(  �سورة االأنعام اآية 137. 
)38(  الخ�سائ�ص 143/1.

)39(  المحت�سب 31/1.
)40(  الرواية واال�ست�سهاد باللغة �ص 126.

)41(  الرواية واال�ست�سهاد باللغة 127-126.
)42(  المدار�ص النحوية �ص 19.

)43(  المرجع ال�سابق �ص 19.
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)44(  يراجع مثاًل البحر المحيط 419/1، والن�سر 298/2.
)45(  درة الخوا�ص �ص 82.

)46(  �سرح ابن يعي�ص 78/3.
)47(  الدفاع عن القراآن �سد النحويين والم�ست�سرقين �ص 30.

)48(  الن�سر 33/1.

)49(  الن�سر 36/1.
)50(  �سورة الفاتحة اآية 7.

)51(  المحت�سب 46/1.
)52(  الن�ص في المحت�سب 1م 46-47. اأما بيت كثير ففي: المحت�سب 47/1، والخ�سائ�ص 

26/1، وديوانه �ص 97.

)53(  البيت لكثير، المحت�سب 47/1،  والخ�سائ�ص 127/1، و�سر ال�سناعة 84/1.
)54(   الخ�سائ�ص 142/3 وما بعدها.

)55(  الكتاب  170/2.
)56(  �سورة االأعراف اآية رقم 10. انظر: معاني القراآن، للفراء 373/1، 374.

)57(  الت�سريف ، للمازني 307/1.
)58(  المن�سف �سرح الت�سريف 308/1.

)59(  من قوله تعالى : )لن نوؤمن لك حتى نرى اهلل جهرة( البقرة اآية رقم 55.
)60(  المحت�سب 84/1.

)61(  الخ�سائ�ص 10-9/2.
)62(  ينظر: في اللهجات العربية �ص 170.

)63(  معجم االأدباء 91/12.
)64(  �سورة الكهف اآية رقم 60.

)65(  المحت�سب 230/2.
)66(  �سورة يو�سف اآية رقم 75.

)67(  المحت�سب 348/1، واالآية من �سورة المر�سالت اآية رقم 11.
)68(  �سورة النحل اآية رقم 54.

)69(  المحت�سب 10/2.
)70(  )ونخيل �سنوان وغير �سنوان( �سورة الرعد، اآية رقم 4.

)71(  المحت�سب 351/1.
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)72(  �سورة اإبراهيم اآية رقم 18.
)73(  المحت�سب 360/1.

)74(   �سورة الن�ساء اآية رقم 1.
)75(  المحت�سب 180-179/1.
)76(  المرجع ال�سابق 180/1.

)77(  �سورة الن�ساء، اآية رقم 3. وقراءة الجماعة ب�سم التاء.
)78(  �سورة الجن، اآية رقم 15.

)79(  �سورة الحديد اآية  رقم 29.
)80(  الرجز الأبي النجم، المحت�سب 181/1، والخ�سائ�ص 134/3.

)81(  المحت�سب 181-180/1.
)82(  �سورة الرحمن اآية رقم 7.

)83(  المحت�سب 302/2.
)84(  �سورة الزخرف اآية رقم 77.

)85(  المحت�سب 257/2.
)86(  �سورة البقرة اآية 7.

)87(  البيت في : الكتاب 182/2، والمحت�سب 56/1.
)88(  �سورة الحجرات، اآية رقم 4. وانظر: المحت�سب 56/1.

)89(  �سورة االأعراف اآية 162.
)90(  المحت�سب 261/1.

)91(  المرجع ال�سابق 261/1.
)92(  الن�سر 22-21/1.

)93(  �سورة البقرة اآية 38.
)94(  المحت�سب 76/1.

)95(  ديوان الهذليين 2/1، والمحت�سب 76/1.
)96(  �سورة البقرة، اآية 40.
)97(  المحت�سب 80-79/1.
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التعدد القرائي لداللة حروف املعاين

عر�بي �أحمد)*(

ملخ�ص البحث:
ما  وهو  املعنى،  ي�سمى حرف  معنى يف غريه  على  دل احلرف  اإذا 
املعاين  بفهم  وطيدة  �سلة  ولها  احلروف،  هذه  على  النحويون  اأطلقه 
اأو  االجتهاد  بطريق  الكرمي،  القران  ن�سو�ص  من  االأحكام  وا�ستنباط 
التاأويل، الأنَّ كثريًا من الق�سايا الداللية وامل�سائل الفقهية يتوقف فهمهما 
على فهم الداللة التي يوؤديها احلرف يف الن�ص، و�سميت حروف معان 
لهذا الغر�ص؛ الأنها ت�سل معاين االأفعال اإىل االأ�سماء، اأو لداللتها على 

معنى.
وقد اختلف النحاة وعلماء االأ�سول وعلماء الكالم يف وظائف هذه 
احلروف كقواعد نحوية ودالالت لغوية على االأحكام الفقهية والعقائدية، 
الداللة فمنها ما يكون  اللفظ يف اجلملة من حيث  تعامل معاملة  وهي 

م�ستعماًل يف احلقيقة ومنها ما يكون م�ستعماًل يف املجاز وغريه)1(.
الكالم  يف  التاأويل  هو  احلروف،  هذه  داللة  معرفة  يف  واالأ�سل 
واالأ�سل من الكتاب وال�سنة والرجوع اإىل االأ�سول، وذكر ال�سيوطي هذه 
واأعني  املف�سر فقال:  اإليها  التي يحتاج  االأدوات  احلروف حتت عنوان: 

)*(  جامعة ابن خلدون - تيارت - الجزائر.
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يختلف  ولهذا  مواقعها  الختالف  املطلوبة  املهمات  من  ذلك  معرفة  اأن 
الكالم واال�ستنباط بح�سبها)2(.

قد توؤدي داللة احلرف يف الن�ص اإىل االختالف يف احلكم، من ذلك 
ْيِ َوَياأُْمُروَن ِباْلَْعُروِف  ٌة َيْدُعوَن اإَِل اْلَ قوله تعاىل: {َوْلَتـُكْن ِمْنُكْم اأُمَّ
َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُْنَكِر َواأُوَلِئَك ُهُم اْلُْفِلُحوَن})3( فقوله تعاىل: »منكم« فيه 
حرف جر »من« وقد احتملت داللتني: اأما التبيني اأو البعي�ص، وكالهما 
االأمر  الأن  للتبعي�ص،  الزخم�سري: من  للرتجيح، فقال  اأدلة  اإىل  حتتاج 
له  ي�سلح  ال  والأنه  الكفايات؛  فرو�ص  من  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
وكيف  واإقامته  االأمر  يرتب  كيف  وعرف  واملنكر،  املعروف  علم  من  اإال 

يبا�سر، فان اجلاهل رمبا نهى عن املعروف واأمر مبنكر«..)4(.
وقال الرازي)5(: »اإنها للتبيني، وا�ست�سهد بن�ص اآخر كقرينة �سارفة 
ِباْلَْعُروِف  َتاأُْمُروَن  ِللنَّا�ِص  اأُْخِرَجْت  ٍة  اأُمَّ َخْيَ  {ُكْنُتْم  تعاىل:  قوله  هي 
ياأمر  اأن  عليه  ويجب  اإال  مكلف  من  ما  وهو  اْلُْنَكر})6(،  َعِن  َوَتْنَهْوَن 
باملعروف وينهى عن املنكر، حيث يجب عليه اأن يدفع ال�سر عن النف�ص، 

ْج�َص ِمَن اْلأَْوَثاِن})7(. ومن هذا القول قوله تعاىل: {َفاْجَتِنُبوا الرِّ
وكقولهم: اإنَّ لفالن من اأوالده جندًا ولالأمري ع�سكرًا، يريد بذلك 
جميع اأوالده وغلمانه ال بع�سهم، وهناك من يرى داللتها على املهينيني، 
فانَّ االأمر باملعروف والنهي عن املنكر واإن كان واجبًا على الكل، اإال اأنه 

متى قام به قوم �سقط التكليف على الباقني)8(.
احلجج  على  واعتمد  التبعي�ص  على  بداللتها  الزخم�سري  وقال 
باملعروف  االأمر  على  وال  الدعوة  على  يقدر  ال  االأمة من  اإنَّ يف  التالية: 

والنهي عن املنكر مثل الن�ساء واملر�سى والعاجزين)9(.
اإنَّ هذا التكليف خا�ص بالعلماء بداللة القرائن التي ا�ستمل عليها 

الن�ص، وهي:
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عن  والنهي  باملعروف  واالأمر  االأخري،  اإىل  الدعوة  بثالثة:  االأمر 
بالعـلم واحلكمـة وال�سيا�سة،  االأ�سـياء م�سروطة  اأن هذه  املنكر، ومعلوم 
وال �سـك اأن هـوؤالء الـعلماء هـم بـع�ص االأمـة وهناك من اأ�سـاف التـقـوى 
والقــدوة احلــ�سنة، واأن هذه مهمـة االأنبـيـاء قبل العـلماء لقولـه تـعاىل: 

�َسَنِة})10(. ْكَمِة َواْلَْوِعَظِة اْلَ {اْدُع اإَِل �َسِبيِل َربَِّك ِباْلِ
وذكـر ابن هـ�سـام)11( معـانيـها ومنها التبعيـ�ص نحـو قـوله تعـاىل: 
م�سدها،  »بع�ص«  �سد  اإمكان  وعالمتها  الل})12(  َكلََّم  َمْن  ِمْنُهْم   }
وهذا  وَن})13(،  بُّ ُتِ ا  ِمَّ ُتْنِفُقوا  {َحتَّى  م�سعود  بن  عبداهلل  كقراءة 
متاأثرة  وداللتها  اللفظ  تعامل معاملة  اختلف يف داللتها وهي  اأنه  يعني 
الهني،  باالأمر  لي�ص  ال�سياق  يف  التحكم  اأنَّ  اإال  فيه،  ترد  الذي  بال�سياق 
وهذا هو ال�سر فيما وقع من خالفات بني العلماء يف داللة هذه احلروف. 
اآََمُنوا  الَِّذيَن   ُ اللَّ تعاىل: {َوَعَد  بقوله  الزنادقة مت�سك  بع�ص  اأن  حتى 
اِت َلُهْم َمْغِفَرٌة})14(، يف الطعن على بع�ص ال�سحابة  اِلَ َوَعِمُلوا ال�سَّ
اآمنوا  اأي: الذين  للتبيني؛  للتبعي�ص، وهي يف احلق  اأن من هنا  باعتبار 
�ُسوِل ِمْن  ِ َوالرَّ هم هوؤالء. ومثل هذا قوله تعاىل: {الَِّذيَن ا�ْسَتَجاُبوا لِلَّ
َقْوا اأَْجٌر َعِظيٌم})15(،  اَبُهُم اْلَقْرُح ِللَِّذيَن اأَْح�َسُنوا ِمْنُهْم َواتَّ َبْعِد َما اأَ�سَ
َيُقوُلوَن  ا  َعمَّ َيْنَتُهوا  َلْ  وكلهم متق وحم�سن، ومنه قوله تعاىل: {َواإِْن 
نَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْنُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم})16( فاملقول عنهم ذلك كلهم  َلَيَم�سَّ

كفار)17(.
الداللة وجدنا  نفهم معنى يف ن�ص حمتمل  اأن  كلما حاولنا  ونحن 
نفهم  جتعلنا  التي  القرينة  ان�سمام  ي�سمى:  ما  اإىل  م�سطرين  اأنف�سنا 
معنى ق�سده املتكلم اأو �ساحب ال�سرع، وهذه القرينة قد تكون م�ساحبة 

للن�ص اأو خارجة عنه.
م�سطلح  ح�سب   - كمورفيمات  احلروف  هذه  مع  نتعامل  ونحن 
اأثر على معنى الكالم، ففي قوله تعاىل: { املحدثني - وما ترتكه من 
َياَم اإَِل اللَّْيِل})18(، فهل تدخل الغاية يف احلكم اأم ال؟. وا ال�سِّ ُثمَّ اأَِتُّ
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اإنَّ دخولها وعدمه يف الغاية البد اأن يحدده ما ي�سحبها من قرينة، 
ا ميتد حكم ال�سيام اإىل الليل،  فان ال�سيام يف االآية ال يتناول الليل، واإنَّ
اإذ لو دخل لكان و�سااًل منهيًا عنه بن�سو�ص اأخرى وهي قرائن موجهة 
الغاية  يف  الدخول  على  تدل  وقد  الغاية  يف  دخولها  عدم  على  لداللتها 
اْلََراِفِق})19(،  اإَِل  َواأَْيِدَيُكْم  ُوُجوَهُكْم  {َفاْغ�ِسُلوا  تعاىل:  قوله  مثل 
وجاءت لفظة املرافق مقيدة لكلمة اليد، وهي هنا من روؤو�ص االأ�سابع 
اإىل املرفقني؛ الأنَّ مفهوم اليد قد يكون من روؤو�ص االأ�سابع  اإىل االإبط، 

وهذا مما كانت تفهمه العرب من اليد.
حكم  من  املرفق  وراء  ما  اإ�سقاط  على  الغاية  ذكر  فائدة  فتكون 
احلروف  احتملت  واإذا  للغ�سل،  ال  للرتك  غاية  املرافق  فاإىل  الغ�سل، 
اإحدى الداللتني، مبا ياأتي به من اأدلة، فقد حتتاج هي االأخرى اإىل اأدلة 
ظاهرة  اأي�سا  ذلك  اإىل  وي�ساف  له،  غاية  ال  ما  اإىل  وهكذا  وبراهني، 
{َواْم�َسُحوا  تعاىل:  قوله  على  وكمثال  املورفيمات،  هذه  يف  االإبدال 
العرب:  تقول  للتبعي�ص،  هذا  الباء  اأنَّ  بع�سهم  زعم  ِبُرُءو�ِسُكْم})20( 
م�سحت را�سي وم�سحت برا�سي، فلم يبق فرق اإال التبعي�ص، لي�ص كذلك 
بل يقول: )م�سح( له مفعوالن يتعدى الأحدهما بنف�سه واالأخر بالباء، ومل 
تخرب العرب بني املفعولني يف هذه الباء، بل عينتها ملا هو الة للم�سح، 
فاإذا قلت: م�سحت يدي باحلائط فالرطوبة املم�سوحة على يدك، واذا 
قلت م�سحت احلائط بيدي فال�سيء املزال هو على احلائط ويدك هي 
االآلة املزيلة)21(. والقاعدة ال�سارفة ملا ذهب اإليه االإمام القرايف اآنفًا، 
واأع�ساء  للراأ�ص  االأيدي  رطوبة  ننقل  اأن  اأمرنا  احلكيم  ال�سارع  اأن  هي 
الو�سوء ومل يوجب علينا اإزالة �سيء عن روؤو�سنا واأع�سائنا، وعلى ذلك 
يكون الراأ�ص اآلة تزيل الرطوبة عن اليد ال العك�ص وعليه تكون للتعدية؛ 
الأنها ال تكون للتبعي�ص اإال حيث يتعدى الفعل بنف�سه، وقدر بع�سهم داللة 
قال:  حيث  القا�سي،  العربي  ابن  ومنهم  التبعي�ص  على  )ب(  املورفيم 
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اإذا قلت حلقت را�سي، اقت�سى يف االإطالق العريف اجلميع، واإذا قلت: 
ميكن  ال  اجلدار  الأنَّ  البع�ص؛  اقت�سى  اليتيم  راأ�ص  اأو  اجلدار  م�سحت 
تعميمه بامل�سح ح�سًا، وال غر�ص يف ا�ستيعابه ق�سدًا، وراأ�ص اليتيم الأجله 
الدابة  م�سحت  ونقول:  به،  الغر�ص  بح�سول  اأقله  منه  فيجزي  الرافة، 
الراأ�ص  وكذلك  فيها،  النظافة  مق�سد  الأجل  جميعها  اإال  يجزي  فال 
لرفع  التاأكد  فاإنَّ  بالكل،  تاأكد  ملا  البع�ص  يقت�سي  كان  ولو  فتوؤكده،  كله 

االحتمال املتطرق اإىل الظاهر يف اإطالق اللفظ)22(.
وقال القرطبي )ت 671هـ(: ومما يرد التبعي�سية على الباء اأنَّ قوله 
واملم�سوح  املكان،  هو  االأول  واملم�سوح  به،  مم�سوحًا  يقت�سي  »ام�سحوا« 
الثاين هو االآلة بني امل�سح واملم�سوح كاليد، فجاءت الباء لتفيد مم�سوحًا 
املقلوب،  باب  من  املاء،  بروؤو�سكم  فام�سحوا  قال:  ـه  فكاأنَّ املاء  وهو  به، 
اإىل  تن�سم  وخمتلفة  عامة  ال�سياقات  هذه  فكل  ت�ستعمله)23(،  والعرب 
اأخرى مقالها، وهذا يقت�سي من الواقف  الن�ص لهدم داللة ما واإقامة 
العرب  الن�سو�ص وكالم  اأن يكون ملمًا مبا ال يح�سى من  الن�ص  اأمام 
لكي يفهم داللة لفظة واحدة؟ ولعل هذا هو الذي جعل عمر بن اخلطاب 

- ر�سي اهلل عنه - يقول: ال يقراأ القراآن اإال عامل باللغة العربية.
ونفهم مما �سبق اأن هذه املورفيمات ال تدل اإال مع القرنية، فلي�ص 
لها جهة من جهات املعني ال جمازًا وال حقيقة، وينطبق هذا مع اللفظ 

اأي�سًا ف�ساًل عنها.
ال  تعاىل  اهلل  اإنَّ  ِبُنوِرِهْم})24(،   ُ اللَّ {َذَهَب  تعاىل:  قوله  ففي 
ـه يجـوز اأنَّ اهلل تعـاىل و�سـف نف�سه  يو�سف بالذهـب مع النـور، فاأولـت باأنَّ
باملجيء يف قوله: {َوَجاَء َربَُّك})25( وهذا ظاهر البعد، ويوؤيده اأنَّ بـاء 
التعدية مبـعنى الهـمزة قـراءة »اأذهـب اهلل نورهـم« وهـذه امل�سطلحات 
الأن  اأخرى؛  ت�ستبدل مب�سطـلـحات  ما  كثريًا  املعـاين،  الداللية حلـروف 
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الباء:  اإنَّ من معاين  قالوا:  فقد  القراآنية،  ال�سياقات  تنا�سب  ال  االأولـى 
اال�ستعانة، وهي داخلة على الفعل، ب�سم اهلل الرحمن الرحيم)26(.

�سالح  على  الداخلة  عندهم  وهي  لل�سببية،  هنا  الباء  اإنَّ  وقالوا: 
لال�سـتفادة به عن فاعـل معداها جمازًا)27( ولكنه جماز، قـال تعـاىل: 
{َفاأَْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا َلُكْم})28(، فلو ق�سد اإ�سناد االإخراج اإىل 
الهاء حل�سن، ولكنه جماز، قال: ومنه: كتبت بالقلم وقطعت بال�سكني. 
الباء  هذه  عن  يعربون  والنحويون  املجاز،  على  املورفيم  دل  هنا  ومن 
االأفعال  اأجل  من  بال�سببية  التعبري  ذلك  على  اأثروا  ولكنهم  باال�ستعانة 
ا  اأمَّ يجوز،  ال�سببية  م�سطلح  ا�ستعمال  الأنَّ  تعاىل؛  اهلل  اإىل  املن�سوبة 
امل�سطلحات  وتعدد  اهلل،  على  يجوز  فال  اال�ستعانة  م�سطلح  ا�ستعمال 
للمورفيم الواحد هو اإتيانه يف القراآن الكرمي بهذه الدالالت التي يحدها 
ال�سياق  داللة  اختالف  اآخر ح�سب  يقلب احلرف بحرف  الذي  ال�سياق 
اإذا تعددت املعاين للحرف الواحد، فمن اخذ داللة هذه احلروف على 
ظاهرها، قال: ن�سف اهلل مبا و�سف به نف�سه، وهو عندنا هروب من 
االأقرب  وهو  اال�ستعمال  ح�سب  اأخرى  داللة  اأعطاها  َل  اأَوَّ ومن  التاأويل، 

واالأ�سوب.
ـه جعل املاء  وقال الزخم�سري يف تف�سريه لهذه االآية: قلت: املعنى اأنَّ
وهو  الولد،  خلق  يف  الفحل  كماء  لها،  ومادة  الثمرات  خروج  يف  �سببًا 
قادر على اأن ين�سئ االأجنا�ص كلها بال اأ�سباب وال مواد.... ولكن له يف 
اإىل عظيم قدرته  ذلك حكم ودواع... وعرب واأفكار �ساحلة... و�سكون 

وغرائب حكمته)29(.
وقد تعر�ص الزخم�سري لداللة »من« يف قوله تعاىل:...من الثمرات 
الن�ص،  عن  املنف�سلة  القرائن  ومن  التبعي�ص،  على  داللتها  واعترب 
ُكلِّ  ِمْن  ِفيَها  {َلُه  تعاىل:  قوله  التبعي�ص  اإىل  داللتها  ت�سرف  والتي 
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الثََّمَراِت})30( وقوله تعاىل: {َفاأَْخَرْجَنا ِبِه َثَمَراٍت})31(، ولذا قيل: اإن 
َّاللفظ قد يحدث له مع الرتكيب حكم مل يكن قبل ذلك، وهذا احلكم 
اأن  الداليل، تتحكم فيه القرائن ال�سرعية والعقلية، والدليل على ذلك 
ي�سعفنا يف كثري من  اأواًل، ال  له  اأو احلرف على ما و�سع  اللفظ  اعتبار 
املحدثني  عند  ي�سمى  ما  اإىل  نلجاأ  اأن  هذه  واحلال  فالبد  الن�سو�ص، 
ولعلهم  املجاوزة،  عليه  القدامى  النحاة  واأطلق  الداليل،  باال�ستبدال 
{اأَْطَعَمُهْم  تعاىل:  كقوله  »عن«  مبعنى  »من«  فتكون  املجاز،  بها  يعنون 
ِمْن ُجوٍع})32( اأي عن جوع واجلوع ال يطعم منه، وقوله تعاىل: {َفَوْيٌل 
})33(،اأي عن ذكر اهلل، ولذا قرئ: عن  ِ ِلْلَقا�ِسَيِة ُقُلوُبُهْم ِمْن ِذْكِر اللَّ
الداللة  يف  وهذا  غالبها،  يف  القراءات  اأن  على  دليل  وهذا  اهلل،  ذكر 
طبعا، ومل تخرج عن الداللة النحوية، قال الزخم�سري: »ما الفرق بني 
»من« و»عن« يف هذا؟ قلت: عن ذكر اهلل، فاملعنى غلط عن قبول الذكر 
وجفا عنه، ونظريه: �سقاه من العيمة اأي: من اجل عط�سه، و�سقاه عن 
اأبعده عن العط�ص)34(، ولو مل نلجاأ اىل قاعدة  اأرواه حتى  اإذا  العيمة، 
اهلل  ذكر  اأنَّ  تعني  التي  »من«  املورفيم  مع  املعنى  ا�ستقام  ملا  االبدال 
�سبب اإىل ق�ساوة القلوب، مع اأننا نعلم اأنَّ ذكر اهلل �سبب حل�سول النور 
والهداية واالطمئنان، اأال بذكر اهلل تطمئن القلوب؟! فمنهم من اأجاب 
اإىل ظاهرة التبديل الداليل، ومنهم من  عن االإ�سكال الداليل باللجوء 
امل�ستعمل  احلروف  مع  يتنا�سب  تاأوياًل  واأّول  ظاهره،  على  الن�ص  ترك 
اإذا كانت خبيثة اجلوهر بعيدة عن  النف�ص  اإنَّ  الرازي:  »من« فقد قال 
واالأخالق  البهيمية  الطبائع  اإىل  امليل  �سديدة  الروحانيات  منا�سبة 
فاإنَّ �سماعها لذكر اهلل يزيدها ق�سوة... والدليل على ذلك،  الدميمة، 
اأنَّ الفاعل الواحد قد تختلف اأفعاله بح�سب اختالف القوابل، فحرارة 
كالمًا  يذكر  واحدًا  اإن�سانًا  نرى  وقد  امللح،  وتعقد  ال�سمع  تلني  ال�سم�ص 
واحدًا يف جمل�ص واحد في�ستطيبه واحد وي�ستكرهه غريه، وما ذاك اإال 
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الختالف جواهر النف�ص.... فاإذا عرفت هذا مل يبعد اأْن يكون ذكر اهلل 
القوة  ويوجب  الطاهرة،  النفو�ص  واالطمئنان يف  والهداية  النور  يوجب 
والبعد عن احلق يف النفو�ص اخلبيثة ال�سيطانية)35(، وهناك من جلاأ 
اإىل قيا�ص االآية على كالم العرب من قولهم، حدثته ِمْن فالن، اأي عن 
منه،  وبرئت  منه،  واأتيت  منه  عدت  بنحو:  مالك  ابن  له  ومثل  فالن، 

و�سبعت منه، ورويت منه)36(.
الرازي حاول تف�سري داللة احلرف بحيث وجد لها تخريجًا  ولكن 
نا�سب ظاهر الن�ص على ما هو عليه؛ اأي: بدون ا�ستبدال »من« بـ »عن«، 
يحافظ  وهو  التحريف،  نف�سه  جنب  وبذلك  ح�سن،  اعتقادي  يف  وهذا 
الذين ت�سرفوا  ولكْن حتى  الن�ص وال يت�سرف فيه،  بذلك على ظاهر 
قالوا: باأنَّ »ِمْن« مبعنى »عن« اأن خرجوا يف الظاهر عن ظاهر الن�ص، 
اإال اأنهم مل يخرجوا عن �سائع عبارات العرب، اإذ ال �سبيل اإىل فهم كتاب 
اإىل  بالعودة  اإال  �سليمة،  معرفة  مقا�سده  ومعرفة  �سحيحًا  فهمًا  اهلل 
الأنَّ هناك  األفاظه  القراآن  ا�ستقى منها  التي  �سننهم يف كالمهم، وهي 
من الكالم ما ال ينجلي اإال بال�سماع، وعليه فاإن ا�ستبدال بع�ص احلروف 
ببع�ص اأي�سًا من كالمهم، والتاأويل على هذا االأ�سا�ص �سحيح هو االآخر.
االآخر، كان  بدل  الكرمي احلرف  القران  ا�ستعمل  ملاذا  �ساألنا  واإذا 
اجلواب، هكذا تكلمت العرب اأو هكذا اأراد اهلل اأو هما معًا، اإذ القراآن 
كالم اهلل على عادة العرب وعرفهم، وعليه فان ال�سوؤال بال�سيغة العقلية 
ملاذا قال كذا ومل يقل هكذا؟ مل يعد ذا معنى، وال يعني هذا اأنَّ التاأويل 
اإنَّ التاأويل له قوانني حتكمه، وقد  يتميز بالعبثية وعدم االن�سباط، بل 
اللغة  راأ�سها معرفة  وعلى  التاأويل«  »�سروط  الغزايل:  اأبو حامد  �سماها 
التمييز  العرب عليه، وطرقهم يف  تعارف  والنحو على وجه ما  العربية 
الكالم وظاهره، وجممله وحقيقته وجمازه وعامه وخا�سه  بني �سريح 
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وحمكمه ومت�سابهه ومطلقه ومقيده ويكتفي من ذلك كله بالقدر الذي 
يت�سنى معه االإحاطة بعنا�سر الن�ص الديني... )37(.

كالم  قواعد  اإىل  كلها  تخ�سع  وهي  احتماالت،  التاأويالت  وهذه 
العرب، ففي قوله تعاىل: {َيْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوِبُكْم َوُيِجْرُكْم ِمْن َعَذاٍب 

اأَِليٍم})38(.
وقال ابن ه�سام االأن�ساري: »اإن »من« ههنا زائدة والتقدير: يغفر 
الغاية،  »ِمْن« ههنا البتداء  اأنَّ كلمَة  الفائدة فيه  لكم ذنوبكم وقيل: بل 
ـه يقع ابتداء الغفران بالذنوب«)39(، وقال الزخم�سري:  فكان املعنى اأنَّ
اإنا بع�ص املغفرة الأنَّ من الذنوب ما ال يغفره االإميان كذنوب املظامل 

ونحوها)40(.
املظامل؛  يغفر  ال  االإميان  اإنَّ  قوله:  وهو  ب�سحيح،  لي�ص  اأطلقه  وما 
تقدم  ما  اإثم  االإ�سالم عنه  اإ�سالمه يجب  اأ�سلم وح�سن  اإذا  الكافر  الأن 

بال اإ�سكال.
ظاهرة  الكرمي  القراآن  يف  راأيناها  التي  االإبدال  ظاهرة  وتعترب 
ن�سو�ص  اأ�سا�ص  على  حددت  املعايري  هذه  واأن  اللغة،  ملعيارية  خمالفة 
البد  اأنه  النظرية  الوجهة  من  يعني  وهذا  والنرث،  ال�سعر  من  خمتارة 
من وجود فرق بني النظام اللغوي »املعيار« وظواهر اال�ستعمال اللغوي، 
فاإذا كان املجاز هو ك�سر العالقة العرفية بني اللفظ واملعنى الذي و�سع 
له يف االأ�سل، »فاإنَّ ظاهرة اإبدال احلروف ك�سر هو االآخر للعالقة بني 
احلرف واملعنى الذي و�سع له يف اأ�سل كالمهم، اإالَّ اأنَّ النحاة القدامى 
�سنن كالمهم،  وهو من  »االت�ساع«  الظاهرة م�سطلح  على هذه  اأطلقوا 
وبالتايل ال يخرج عن معيارية اللغة، واالت�ساع ينتج عن تبادل الوظائف 
للرخ�سة  مقابلة  الكالمية،  الرخ�ص  من  عندهم  ذلك  ويعد  النحوية، 
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يقابل  ما  وهو  »الت�سمني«  م�سطلح  النحاة  اأعطاه  قد  و  الفقهاء،  عند 
م�سطلح »ات�ساع« عند البالغيني«)41(.

فحروف اجلر التي يحل بع�سها حمل بع�ص قد تغري داللة الرتكيب، 
و قد يبقى املعنى على ما هو عليه يف االأ�سل، واحلكم حتدده مقت�سيات 
وهذه  الداللية«،  الوظائف  »تبادل  عليها:  املحدثون  واأطلق  ال�سياق 
اللغة  اإبداع  اأنواع  من  نوع  وهو  العربي  اال�ستخدام  يف  عامة  الظاهرة 
عن  النا�سئة  النحوية  الوظائف  من  اأي�سًا  وهي  �سورها،  من  وواحدة 
�سواء يف  املختلفة  املعاين  لتوؤدي  اللغوية  الوحدات  ا�ستخدام  ات�ساع يف  

البالغة اأو يف النحو اأو يف اللغة«)42(.
اإن لعلماء الكالم واأهل التاأويل موقفًا خا�سًا وهم يتعاملون مع هذه 
الظاهرة اللغوية، وخا�سة يف القراآن الكرمي' الأن االقت�سار عليها عندهم 
النظر  الغلط فالتاأويل البد منه، وهو مطلب �سروري يف  اإىل  يوؤدي  قد 
اإىل معاين القراآن الكرمي، وهذا بعد حتكيم العقد وال�سماع' الأن العملية 
التاأويلية تتطلب هذه ال�سروط باالإ�سافة اإىل حتكيم الراأي والعقل الذي 
ال يتعار�ص مع ال�سماع، وذلك بهدف البحث عن النواحي الداخيلية اأو 
الباطنية للن�ص ذاته، لت�سل يف النهاية اإىل حتقيق االرتباط بني املنقول 
اإىل  الظاهر  على  اآخذه  اأدى  الذي  الن�ص  الأنَّ  معًا'  وامل�سروع  واملعقول 
اإزالة هذا املحال  اإذ  اأو ال�سرعية، يجب حني  املحال اال�ستحالة العقلية 
اأمكن  ما  الو�سول  اإىل  �سعيًا  داخلية  بحثًا عن داللة  بالتاأويل  ومعاجلته 
اإىل حقائق املعاين املتوخاه من الن�ص، وهذا ما حاول علماء الكالم اأن 
يحققوه خالل ما بذلوه من جهود يف تاأويل ن�سو�ص القراآن على خالٍف 
اعتماد  يف  اختالف  عن  ناجت  اخلالف  وهذا  احلال(،  )بطبيعة  بينها 

قرائن املواجهة.
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اأن  يريد  عقيدة  ذهنه  ويف  القراآين  الن�ص  يف  املتاأمل  يذهب  وقد 
يثبتها وال يريد اأن يتجافى عنها، واإذا عار�سه ظاهر الن�ص اإ�سطر اإىل 
َماِء  التاأويل، فالزخم�سري وهو يف�سر قوله تعاىل: {اأَاأَِمْنُتْم َمْن ِف ال�سَّ
فيه  ال�سماء«  »من  قال:  وُر})43(.  َتُ ِهَي  َفاإَِذا  اْلأَْر�َص  ِبُكُم  َيْخ�ِسَف  اأَْن 
وجهان اأحدهما: َمْن ملكوته يف ال�سماء؛ الأنها م�سكن مالئكته ثم عر�سه 

وكر�سيه واللوح املحفوظ، ومنها تنزل ق�ساياه وكتبه واأوامره«)44(.
ـه يف ال�سماء، واأنَّ الرحمة  الثاين: اأنَّهم كانوا يعتقدون الت�سبيه، واأنَّ
لهم على ح�سب  وكانوا يدعونه من جهتها فقيل  ينزالن منه،  والعذاب 
عن  متعال  وهو  الـ�سماء   - يف  ـه  اأنَّ تزعـمون  َمْن  اعتـقادهم،»اأَاأَِمْنُتْم« 

املكان - اأْن يعذبكم بخ�سف اأو حا�سب)45(.
فخالف الزخم�سري يف تاأويل ظاهر االآية لكي ينزه اهلل عن اجلهة 
واملكان ويف احلقيقة اأنَّ هذا التاأويل يتفق فيه بع�ص املف�سرين، فقد قال 
الرازي: »... كانت العرب مقرين بوجود االإله لكنهم كانوا يعتقدون اأنه 
من  اأتعلمون  لهم:  قال  تعاىل  فكاأنه  امل�سبهة،  قول  وثق  على  ال�سماء  يف 
يخ�سف  اأن  ي�ساء  ما  بالقدرة  له  واعرتفتم  ال�سماء  يف  باأنه  اأقررمت  قد 
والغر�ص  وملكه،  �سلطانه  ال�سماء  يف  من  االآية  تقدير  اأو  االأر�ص،  بكم 
»وهو  قال:  كما  قدرته،  وتعظيم  اهلل  �سلطان  تفخيم  ال�سماء  ذكر  من 
م�سيئته  وقدرته وجريان  اأمره  نفاذ  اأي  االأر�ص«،  ال�سموات ويف  اهلل يف 
املوكل  امللك  هو  ال�سماء«  مراد»من  يكون  اأو  االأر�ص،  ويف  ال�سموات  يف 
بالعذاب - وهو جربيل عليه ال�سالم - واملعنى اأن يخ�سف بهم االأر�ص 

باأمر اهلل واإذنه«)46(. 
اإليه  ذهب  الذي  التاأويل  هذا  لرد  عليها  يعتمد  التي  االأدلة  ومن 
اأو  امللك  للعاقل، وحملها على  ال�سماء« وهي  ـه قال: »من يف  اأنَّ الرازي، 
بل  ذلك،  ت�ستدعي  قرينة  بال  ظاهرة  عن  للفظ  اإخراج  وهو  العذاب 
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تعاىل منها  العلو اهلل  اإثبات  القرائن تدل على  اإن هناك جمموعة من 
َعُد اْلَكِلُم  ُة َجِميًعا اإَِلْيِه َي�سْ َة َفِللَِّه اْلِعزَّ قوله تعاىل:{َمْن َكاَن ُيِريُد اْلِعزَّ
َعَذاٌب  َلُهْم  يَِّئاِت  ال�سَّ ُكُروَن  َيْ َوالَِّذيَن  َيْرَفُعُه  اِلُح  َواْلَعَمُل ال�سَّ يُِّب  الطَّ
�َسِديٌد َوَمْكُر اأُوَلِئَك ُهَو َيُبوُر})47( ، فهو �سريح اأي�سًا يف �سعود اأقوال 

العباد و اأعمالهم اإليه ي�سعد بها املالئكة.
واأخبـر مو�سـى فرعـون الطاغـيـة باأن اإلـهه يف ال�سـماء، فاأراد فرعــون 
اأن يلتـم�ص االأ�سـباب للو�سول اإليـه متـويهًا بهـا على قومـه، فاأمـر وزيـره 
ُه  ُظـنُّ هامـان اأن يبـني له ال�سـرح ثم عـقـب على ذلك بقـولـه: {َواإِنِّ َلأَ
ِمَن اْلَكـاِذِبـنَي})48(؛ اأي: مو�سـى كـاذبًا يف اأخـرب به مـن كـون اإلــهه يف 
ال�سـماء، »وعـليه فيكون من اأنكـر اأن يكـون اهلل يف ال�سـماء كينـونـة هـو 
ال�سماء،  يف  اإلـهـه  كـون  يف  مبـو�سى  تكذيبـه  يف  فرعون  �سـبه  بـه،  اأعلـم 
ال  حتى  »على«  مبعـنى  »يف«  اأنَّ  املركـزية  االآيـة  يف  الداللة  تـكون  وعليه 
يجـوز اأن يفهم اأن ال�سماء ظرف له �سبحانه وتعاىل فيكون �سبحانه يف 
التاأويل«)49( قولـه تعاىل  تاأويل للذين يعار�سون  اأي�سًا  اأعلى علو، وهذا 
 )50({ اإَِلَّ َوَراِفُعَك  يَك  ُمَتَوفِّ اإِنِّ  ِعي�َسى  {َيا  ال�سـالم:  عليـه  لعيـ�سى 

ُ اإَِلْيِه})51(. وقوله تعاىل: {َبْل َرَفَعُه اللَّ
عر�سه،  فوق  وارتفاعه  تعاىل،  علوه  على  يدل  االآيات  هذه  فظاهر 
�سبحانه  الرب  على  يعود  ال�سمري  »اإيّل«  ففي  املعطلني،  على  ترد  وهي 
رافعك  بها:  واملراد  االأخرى  هي  اأولت  قد  القرينة  هذه  اأن  اإال  وتعاىل، 
اإنَّ اهلل  »اإذا قال«  َمْن قال:  اإىل حيث مالئكتي، وهناك  اأو  اإىل رحمتي 
ـه فوقها من طريق ال�سفة ال من طريق  تعاىل يف ال�سماء، يريد بذلك اأنَّ
اجلهة)52( ومن ذلك ما روي يف اخلرب، اأنَّ جارية عر�ست على ر�سول 
اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( ممن اأريد عتقها يف الكفارة، فقال لها عليه 
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بال�سالة وال�سالم: اأين اهلل؟ فاأ�سارت اإىل ال�سماء، فقال عليه ال�سالم: 
اإعتقها فاإنها موؤمنة«)53(.

نفاها  والرد على من  العلو  اإىل  االإ�سارة  ـه جتوز  اأنَّ ويفهم من هذا 
ل، وفيه اأي�سًا جواز اال�ستفهام عن اهلل »باأين« التي تقت�سي داللتها  وتاأوَّ
الكرمي  القراآن  يف  االألفاظ  بع�ص  داللة  اأنَّ  اإال  اللغة،  يف  اجلهة  حتديد 
تنتقل من املوا�سعة  اللغوية اإىل اال�سطالح ال�سرعي اأو العقدي عن طريق 
التاأويل، ويعتمد يف النقل الداليل للفظ على اآليات حتويلية يف الن�سو�ص 
ذاتها، وهي قائمة على علم البحث اللغوي ونظام الداللة اللفظية من 
اإىل  حتولت  اأنها  اأي  العقلي،  اال�ستداليل  جمالها  اإىل  العريف  جمالها 
نظام من العالمات غري اللغوية، فتحولت اإىل عالمات ودالالت معقولة، 
فكلمة »اأين اهلل« مع ا�ستحالة كونه يف مكان، فا�ستحالة املكان بالن�سبة 
للفظ »اأين« يف حق اهلل يعترب نقاًل من املوا�سعة اإىل اال�ستدالل العقلي 
العقائدي، ويف كالم العرب مما يقابلها اأي�سًا اأنهم ا�ستعملوها عن مكان 
م�سوؤول عنه يف غري هذا املعنى االأ�سلي تو�سعًا وت�سبيهًا لها مبا و�سع لها، 
وكذلك  واملنزلة،  الرتبة  يريدون  ولي�ص  اأين فالن من فالن؟  فيقولون: 

يقولون: فالن يف ال�سماء؛ اأي: هو عظيم ال�ساأن رفيع املقدار.
وتكون داللة »اأين« بهذا االعتبار على املجاز، وقال االإمام اأبو يحيى 
زكريا االأن�ساري، يف هذه االآية: »من يف ال�سماء« »اإن قلت كيف« »من يف 
ـه اهلل تعاىل لي�ص فيها، وال يف غريها، بل هو تعاىل وتنزه  ال�سماء« مع اأنَّ
عن كل مكان؟ قلت: املعنى مبلكوته يف ال�سماء التي هي م�سكن مالئكته، 
وحمل عر�سه وكر�سيه واللوح املحفوظ ومنه تـنزل اأق�سيته وكتبه«)54(. 

وقال ال�سابوين معلقًا: »هلل تعاىل جهة العلو املطلق، فهو تعاىل فوق 
هو  الكر�سي  كان  واإذا  واالأر�ص،  بال�سماوات  اأحاط  قد  وعر�سه  عر�سه 
ُه  ُكْر�ِسيُّ واالأر�ص {َو�ِسَع  وال�سماء  بالكون  اأحاط  العر�ص، قد  اأ�سغر من 
َماَواِت َواْلأَْر�َص} فكيف بالعر�ص؟ فنجح يف مثل هذا اإىل التفوي�ص  ال�سَّ
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�سفات  من  اجلهة  حتديد  »الأنَّ  ال�سلف،  مذهب  هو  كما  والت�سليم، 
ـه لو كان يف مكان للزم اأن يكون  االأج�سام وهي م�ستحيلة عليه تعاىل؛ الأنَّ
ا  املكان اأقوى منه، الأنه حامل له والالزم باطل، وعليه فاإنَّ داللة »يف« اإمَّ
ا اللجوء اإىل الت�سليم والتفوي�ص، اإال اأنَّ املجاز  على املجاز وهو تاأويل، واإمَّ
تعطيل لداللة اللغة وخا�سة اإذا كان بدون قرينة تدل على ذلك، وعليه 
فاإننا نثبت له ما اأثبت لنف�سه تعاىل دون متثيل اأو تكييف، وعليه ال ننكر 

قول ما قال: اإن اهلل يف ال�سماء الأن اللفظ جاء به الكتاب«)55(.
فقد و�سف نف�سه �سبحانه وتعاىل، باأنه فوق كل �سيء ال على معنى 
امل�ساحة  اأن كل ما كان فوق �سيء على معنى  امل�سافة وامل�ساحة، وذلك 
والتمكن فيه والعلو عليه، كان دون �سيء وهو ما عليه من املكان، فقد 
قال )�سلى اهلل عليه و�سلم(: »اأنت الأول فلي�ص قبلك �سيء، واأنت الآخر 
الباطن  واأنت  �سيء،  فوقك  فلي�ص  الظاهر  واأنت  �سيء،  بعدك  فلي�ص 
فلي�ص دونك �سيء...«)56( وهذا اخلرب يثبت تنزيهه تعاىل عن املكان 
والزمان، ويفهم منه عدم اإحاطة العقول بذاته ال�سريفة، الأنه ي�ستحيل 

يف حقه، وعليه يكون مذهب التفوي�ص والت�سليم اأ�سلم واهلل اأعلم.
ومن الظواهر اللغوية التي لها اأثرها يف التاأويل ما ي�سمى »بحروف 
يف  م�سرتكة  وهي  فيه،  جمالها  لكرثة  »الواو«  الباب  هذا  واأم  الن�سق«، 
ال�سياق  خالل  من  داللية  عالمًة  بو�سفها  ونعاجلها  واحلكم  االإعراب 
الذي ترد فيه، كما اأننا نريد اأن نبني اأثرها يف التاأويل عند علماء الكالم، 
مناق�سة  عر�ص  خالل  من  وذلك  واملعتزلة،  االأ�سعرية  عند  وخا�سة 
تعاىل:  قوله  منها  الن�سو�ص  بع�ص  على  ذلك  معتمدين يف  للمدر�ستني 
وَء ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمْن  ِ ِللَِّذيَن َيْعَمُلوَن ال�سُّ ا التَّْوَبُة َعلَى اللَّ َ {اإِنَّ
ُ َعِليًما َحِكيًما، َوَلْي�َسِت التَّْوَبُة  ُ َعلَْيِهْم َوَكاَن اللَّ َقِريٍب َفاأُوَلِئَك َيُتوُب اللَّ
َر اأََحَدُهُم اْلَْوُت َقاَل اإِنِّ ُتْبُت اْلآََن  يَِّئاِت َحتَّى اإَِذا َح�سَ ِللَِّذيَن َيْعَمُلوَن ال�سَّ
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اأَِليًما})57(،  َعَذاًبا  َلُهْم  اأَْعَتْدَنا  اأُوَلِئَك  اٌر  ُكفَّ َوُهْم  وُتوَن  َيُ الَِّذيَن  َوَل 
فالن�ص ينفي التوبة عن الذين ي�سرون على الذنوب اإىل  الوقت الذي ال 
تقبل فيه توبتهم وهو معاينتهم للموت، وهذا يعني اأن من مات على غري 
توبة خملد يف النار؛ الأن: الذين يعملون ال�سيئات، معطوف على الذين 
ميوتون وهم كفار، وهو ما اأعتمد عليه الزخم�سري، قائاًل: »وال ميوتون 
وهم كفار عطف على الذين �سوفوا توبتهم اإىل ح�سرة املوت وبني الذين 
مرتكب  فاإنَّ  العطف  وبهذا  لهم«)58(،  توبة  ال  اأنه  يف  الكفر  على  ماتوا 

الكبرية خملد يف النار عند الزخم�سري اإذا مات على غري توبة.
للذين  التوبة  »ولي�ست  قوله:  على  بالعطف  جر  »الذين«  فمو�سع 
يعملون ال�سيئات وال الذين ميوتون وهم كفار«)59(، وهذا االإعراب يوؤيد 

مذهب الزخم�سري.
اأما االأ�سعرية فاإنهم نظروا اإىل الن�ص يف اإطار �سياقه العام، قال 
كانوا  واإن  باإجماع،  النار  يف  خملدون  فهم  كفارًا  كانوا  »فاإن  الكلبي: 
م�سلمني فهم يف م�سيئة اهلل اإن �ساء عذبهم واإن �ساء غفر لهم«)60(، وقد 
عر�ص االإمام الرازي اإىل تف�سري هذه االآية يف رده على الوعيد به بعد 
اأن ذكر حجتهم فقال: »... فعطف الذين يعملون ال�سيئات على الذين 
ميوتون وهم كفار، واملعطوف مغاير للمعطوف عليه، فثبت اأن الطائفة 
اأَْعَتْدَنا  {اأُوَلِئَك  الكل:  حق  يف  تعاىل  اإنه  ثم  الكفار،  من  لي�سوا  االأوىل 
َلُهْم َعَذاًبا اأَِليًما}، فهذا يقت�سي �سمول هذا الوعيد للكفار والف�ساق، ثم 
اأخرب به تعاىل اأنه ال توبة لهم عند املعاينة فلو كان يغفر الذنوب لهم مع 
ترك التوبة مل يكن لهذا االإعالم معنى«)61( ويقت�سي هذا التاأويل عند 

املعتزلة اأن من مات بدون توبة يخلد يف النار.
وقد رد االإمام الرازي)62( هذا الفهم مبا �سماه بالعموميات، فاأ�سار 
حق  يف  ومن�سوخ  الكفار  حق  يف  ثابت  العذاب  »اإن  بقوله:  اإليها  الكلبي 
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ِبِه  ُي�ْسَرَك  اأَْن  َيْغِفُر  َل   َ اللَّ {اإِنَّ  تعاىل:  بقوله  امل�سلمني،  من  الع�ساة 
َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَْن َي�َساُء})63(، فعذابهم مقيد بامل�سيئة)64(، ومنه 
اأي�سا املطلق واملقيد والعام واخلا�ص وغري ذلك مما اأ�سرت اإليه �سابقًا، 
و اأطلقت عليه اآليات �سياق اخلطاب الديني، وهذه القواعد اأو االأ�سول 
اأثناء التعر�ص للداللة النحوية  اأن تراعى بعني االعتبار  هي التي يجب 
االإلهي تقت�سي  الكالم  التاأويل يف  املتاأمل الأن عملية  وااللتزام بها عند 

ذلك.
التف�سري  من  ال�سنة  واأهل  االأ�سعرية  موقف  �سبق  مما  وتبني 
متعددة،  اأوجه  ويتناوله من  القراآين  الن�ص  اإىل  يتجه  الذي  االعتزايل 
والتعر�ص جلزيئات العقيدة، وكان الغر�ص الذي يحدوهم هو التمكني 
لعقيدة االإ�سالم ون�سرها و تاأييدًا لهيمنة �سلطانها وهو تف�سري منهجه 
يف االجتاه اإىل اللغة واالعتماد عليها وتتبع �سري خطاها فيما تتناول من 

دالالت.
املعاين  حروف  وداللة  اللغوية  الظاهرة  املعتزلة)65(  ا�ستغل  وقد 
اأثناء تعر�سهم الآليات االأحكام كما ا�ستغلها غريهم اأي�سًا، فالتخ�سي�ص 
علماء  فيه  اختلف   - مثاًل   - بالواو  املتعاطفة  اجلمل  بعد  باال�ستثناء 
االأ�سول، وذلك كقوله: اأنفق على حفاظ القراآن واأوقف على طالب العلم 
اإال املقيمني، اختلفوا يف ذلك: هل يعود اال�ستثناء اإىل جميع ما ذكر قبل 

اإال؟ اأو يعود اإىل اجلملة االأخرية فح�سب؟
فاإذا مل تكون هناك قرينة تدل على اأنَّ املراد هو اجلملة االأخرية 
فهو االأوىل، فاإنَّه يف هذه يقع االختالف يف الداللة، ومنه يلجاأ اإىل التاأويل 
ومثل ال�سرخ�سي ملا دلت القرينة على �سرفه بقوله تعاىل: {َوالَِّذيَن َل 
قِّ  ُ اإِلَّ ِباْلَ َم اللَّ ِ اإَِلًها اآََخَر َوَل َيْقُتُلوَن النَّْف�َص الَِّتي َحرَّ َيْدُعوَن َمَع اللَّ
اَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة  َوَل َيْزُنوَن َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق اأََثاًما ُي�سَ
ـه  ا})66(، فاإنَّ اِلً َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَهاًنا اإِلَّ َمْن َتاَب َواآََمَن َوَعِمَل َعَمًل �سَ
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املعنى  وهذا  اتفاقًا،  تقبل من اجلميع  التوبة  الأن  ا�ستثناء من اجلميع؛ 
بالتوبة،  يتعلق  فيما  وهذا  �سارفة،  كقرائن  واأدلة  ن�سو�ص  من  ماأخوذ 
اأما ما دلت القرينة على رجوعه اإىل اجلملة االأخرية فقط كقوله تعاىل: 
{َوَمْن َقَتَل ُموؤِْمًنا َخَطاأً َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُموؤِْمَنٍة َوِدَيٌة ُم�َسلََّمٌة اإَِل اأَْهِلِه 
اإىل اجلملة  يرجع  االآية  اال�ستثناء يف هذه  فاإنَّ  ُقوا})67(،  دَّ َي�سَّ اأَْن  اإِلَّ 
الأن  باإ�سقاطهم)68(؛  ي�سقط  فال  اهلل  حق  الرقبة  حترير  الأنَّ  االأخرية؛ 
َّالقرينة �سرعية، اأما اإذا اختلفت االأدلة ومل يوجد ما يرجح اأحد املعنيني 

فعندئذ يقع اخلالف والتاأويل.
ومن اأثر االختالف يف هذه القاعدة قبول �سهادة املحدود بالقذف 
ِباأَْرَبَعِة  َياأُْتوا  َلْ  ُثمَّ  اْلُْح�َسَناِت  َيْرُموَن  {َوالَِّذيَن  تعاىل:  قوله  يف 
وَلِئَك  َواأُ اأََبًدا  �َسَهاَدًة  َلُهْم  َتْقَبُلوا  َوَل  َجْلَدًة  َثَماِننَي  َفاْجِلُدوُهْم  �ُسَهَداَء 
َ َغُفوٌر  نَّ اللَّ لَُحوا َفاإِ ُهُم اْلَفا�ِسُقوَن اإِلَّ الَِّذيَن َتاُبوا ِمْن َبْعِد َذِلَك َواأَ�سْ
َرِحيٌم})69(، واالإ�سكالية املطروحة يف االآيتني: اأنه جاء فيها ثالث جمل 

متعاطفة ثم اأعقبها ا�ستثناء، فاإىل اأي منها يرجع اال�ستثناء؟
اأن يجلد  اأحكام. االأول:  حكمت االآية الكرمية على القذاف بثالثة 
و�سفة  والثالث  اأبدًا،  ال�سهادة  له  اليقبل  اأن  والثاين:  جلدة،  ثمانني 
هذه  بعد  الكرمية  االآية  عقبت  ثم  اهلل،  طاعة  عن  واخلروج  بالف�سق 
االأحكام الثالثة  باال�ستثناء، واختلف الفقهاء يف هذا اال�ستثناء هل يعود 
اإىل اجلملة االأخرية، فريفع عنه وجه الف�سق  ويظل مردود ال�سهادة اأو 
اأن ال�سهادة تقبل كذلك بالتوبة؟ والقاعدة الداللية يف الن�ص هي: هل 

اال�ستثناء الوارد بعد اجلمل املتقاطعة يرجع اإىل الكل اأو اإىل االأخري؟.
وعند االإجابة عن هذا الت�ساوؤل تتدخل العملية التاأويلية ومن ذلك 
التاأويل قول الزخم�سري: »والذي يقت�سيه ظاهر االآية وظمها اأن تكون 
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املح�سنات  قذفوا  ومن  قيل:  كاأنَّه  ال�سرط  جزاء  مبجموعتني  الثالث 
والرد  اجللد  لهم  فاجمعوا  اأي  وف�سقوهم  �سهادتهم  وردوا  فاجلدوهم 
والف�سق، اإال الذين تابوا عن القذف واأ�سلحوا فاإنَّ اهلل يغفر لهم فينقلبوا 

غري جملودين وال مردودين وال مف�سقني«)70(.
ي�سقط  فاإنَّه  الزخم�سري،  يرى  كما  اجلميع  اإىل  رجوعه  كان  واإذا 
يرجع  اأن  فيتعني  باالإجماع،  باطل  ثمانني جلدة وهذا  احلد وهو اجللد 
ت�سقط  التوبة  اأنَّ  يرى  الزخم�سري  وكان  االأخرية فح�سب،  اإىل اجلملة 
ظاهر  يعار�ص  وما  كالمه،  ظاهر  يقت�سيه  ما  وهذا  التائب  عن  احلد 
»وال  التاأديب  على  �سهادته  قبول  بعدم  حكم  قد  تعاىل  اهلل  اأن  كالمه 
تقبلوا لهم �سهادة ابدًا« فلفظ »االأبد« يدل على الدوام واال�ستمرار حتى 
القراآن  حكم  التي  االأبدية  هذه  يناق�ص  �سهادته  وقبول  واأناب،  تاب  لو 
بها، واالعتماد هنا على القرينة اللفظية اللغوية ابدًا)71( اأما الذين ردوا 
والكافر  القذف  اأعظم جرمًا من  الكفر  اإن  قالوا:  فاإنهم  التاأويل،  هذا 
اإذا تاب تقبل �سهادة امل�سلم اإذا قذف ثم تاب؟ وقال ال�سافعي - رحمه 
ورد  �سهادته«)72(  وتردون  توبته  القاذف  من  اهلل  يقبل  »عجبًا   - اهلل 
الكافر يقذف فيتوب  »فاإن قلت:  القرينة بقوله:  الك�ساف هذه  �ساحب 
كان  �سهادته،  تقبل  فال  والقاذف  باالإجماع،  �سهادته  فاقبل  الكفر  عن 
القذف مع الكفر اأهون من القذف مع االإ�سالم، قلت: امل�سلمون ال يعبوؤن 
ب�سب الكفار؛ الأنهم �سهروا بعداوتهم و الطعن فيها بالباطل، فال يلحق 
املقذوف بقذف الكافر من ال�سني وال�سنار ما يلحقه بقذف م�سلم مثله 

ف�سدد على القاذف من امل�سلمني ردعًا وكفًا عن اإحلاق ال�سنار)73(.
وقال ال�ساطبي: اإنَّ اال�ستثناء يف االآية الكرمية كان ينبغي اأن يرجع 
اإىل الكل ولكن ملا كان اجللد ثمانية من اأجل حق املقذوف، وكان هذا 
ال�سهادة واحلكم  يالتوبة، قيبقى رد  ي�سقط  العباد مل  احلق من حقوق 

بالف�سق وهما من حق اهلل في�سقطان بالتوبة)74(.
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وقد رجح العالمة املودودي هذا الراأي بقوله: »... اإن اأ�سلوب عبارة 
القراآن، يدل داللة وا�سحة على اأن العفو املذكور يف اجلملة: »اإال الذين 
تابوا«، اإنا يرجع اإىل اجلملة »واأولئك هم الفا�سقون« الأن جلد القاذف 
ثمانني جلدة وعدم قبول �سهادته، جاء ذكرهما يف العربة ب�سيغة االأمر: 
احلكم  وجاء  ابدًا«،  �سهادة  لهم  تقبلوا  وال  جلدة،  ثمانني  »فاجلدوهم 
تعاىل  قوله  جـاء  فاإذا  الفا�سـقون«،  هم  »واأولئك  اخلرب:  ب�سيغـة  عليه 
اُب  التَّوَّ َنا  َواأَ َعلَْيِهْم  اأَُتوُب  َفاأُوَلِئَك  َوَبيَُّنوا  لَُحوا  َواأَ�سْ َتاُبوا  الَِّذيَن  {اإِلَّ 
ِحيُم} بعد هذا احلكم الثالث مقرتنًا به فهو يدل بنف�سه على اأن هذا  الرَّ
اال�ستثناء اإنا يرجع اجلملة اخلربية االأخرية وال يرجع اإىل جملتي االأمر 
عن  عبارة  هي  بل  بها  االإن�سان  تلفظ  عبارة  التوبة  ولي�ست  االأوليني... 
�سعوره بالندامة واعتزامه على اإ�سالح نف�سه، ورجوعه اإىل اخلري وكل 
ذلك ال يعلم حقيقته اإال اهلل، والأجل هذا فاإنه ال تغتفر بالتوبة العقوبة 
الدنيوية، واإنا تغتفر بها العقوبة االأخروية فح�سب، ومن ثمة فاإن اهلل 
تعاىل مل يقل: اإال الذين تابوا واأ�سلحوا، فان اهلل غفور رحيم«، فاإنه لو 
الذي ترونه من  بالتوبة، فمن ذا  تغتفر  اأي�سًا  الدنيوية  العقوبات  كانت 

اجلناة ال يتوب اتقاء العقوبة)75(.
واملودودي يف تف�سريه لهذه االآية، مل يغب عن باله قاعدة من القواعد 
االأ�سولية وهي اأن االأمر يفيد الوجود، ثم يعلل بقرينه �سرعية وهي حكم 
لقوله  االإلهي من تطبيق احلدود على اجلناة حماية لالإن�سان  الت�سريع 

تعاىل: {َوَلُكْم ِف اْلِق�َسا�ِص َحَياٌة})76(.
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ظاهرة الأفعال الكالمية يف اخلطاب النبوي

مقاربة تداولية خلطبة حجة الوداع

حبيب بوزوادة)*(

متهيـــــد:
ت�ستمد  التي  القرائية  املناهج  على  حكرًا  اخلطاب  حتليل  يعد  مل 
روحها وفل�سفتها من الأ�سول البنيوية والنماذج الل�سانية فح�سب، ولكّن 
املجال اّت�سع، وبات اأكرث �سموًل لكّل ما ي�ساعد على اإنتاج نظرية ت�ستوعب 
اللغة  مقاربة  باإمكانها  التي  العلوم  وخمتلف  الل�سانيات،  منجزات 
باعتبارها نظامًا توا�سليًا ذا طبيعة متعّددة، لي�ست لغوية فقط، ولكّنها 

ذات �سلة وثيقة باجلوانب ال�سياقية واملقامية امل�ساحبة لفعل التلّفظ.
واإجناح  املعنى،  اإنتاج  يف  اأ�سا�سيًا  دورًا  اللغوية  غري  للأبعاد  اإّن 
عملية التوا�سل، وهو ما �سّكل مادة خ�سبة لنظرية ل�سانية وليدة نطلق 
عليها ا�سم التداولية )Pragmatique( التي جنحت يف مقاربة الن�ساط 
اللغوي يف اإطار علقته مب�ستعمليه، واآليات ا�ستخدام العلمات اللغوية، 

وال�سياقات التي ينجز �سمنها هذا الن�ساط.
ويف اإطار هذا امل�سعى �ساأقّدم عر�سًا نظريًا - تطبيقيًا يف ف�سلني؛ 
التداولية، مع الرتكيز  اأوجز يف الأول الأ�سول الإب�ستيمولوجية للنظرية 

)*(  جامعة معسكر - الجزائر.
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ا  واأمَّ النظرية.  هذه  يف  الزاوية  حجر  بو�سفها  الكلمية  الأفعال  على 
خطبة  من  انطلقًا  التطبيقي،  للجانب  �سه  فاأخ�سّ الثاين؛  الف�سل 
الوداع للنبّي �سلى اهلل عليه و�سّلم، حماول الوقوف على ظاهرة الأفعال 

الكلمية التي �سّكلت �سمة بارزة يف اخلطبة.

الأ�سول الإب�ستمولوجية للنظرية التداولية:
على  )يتداول(،  )تداول(  للفعل  م�سدٌر  هو  التداولية  م�سطلح 
اأطراف يح�سل  ت�ستدعي عّدة  يتفاعل، وهي �سيغة �سرفية  وزن تفاعل 
يف  اأّما  وامل�ستمعون،  املتكّلم  احلالة  هذه  يف  وهم  كلمي،  تفاعل  بينهم 
ال�سطلح الأجنبي فيطلق عليها )Pragmatique(، انطلقًا من اجلذر 
)Pragma( اأي الفعل، ثّم �سارت بفعل اللحقة )tique( تطلق على كّل 

ما له ن�سبة اإىل الفعل اأو التحقق العملي)1(.
علقة  يدر�س  الذي  العلم  هي  الل�ساين  ال�سطلح  يف  والتداولية 
تدر�س  فهي  التداولية،  واأطرافها  ومقاماتها،  با�ستعمالتها،  العلمات 
العلقة القائمة بني اللغة والناطقني بها واملوؤّولني لها)2(، ول تق�سي اأي 
عن�سر ميكن اأْن ي�سهم يف توجيه املعنى، ويحّدد املق�سود من اخلطاب، 
اإنتاجه،  �سروط  جميع  عن  اخلطاب  يعزل  الذي  البنيوي  النقد  بعك�س 
الكثري  يثمر يف  اأْن  املغلق، وهو ما ل ميكن  اللغوي  ن�سقه  ويف�ّسره �سمن 
من الأحيان، فمثًل لو ننظر اإىل قوله تعاىل لفرعون وهو يف نار جهّنم 
} من الوجهة البنيوية ال�سرفة ملا و�سلنا  ُ ُز الَكِريمْ َت الَعِزيمْ {ُذقمْ اإِنََّك اأَنمْ
اإىل �سيء، بل لكنا حكمنا بالتناق�س على هذه الآية الكرمية، وذلك لعجز 
العن�سر اللغوي وحده كي يكون الفي�سل يف فهم املراد، وبالتايل ي�سبح 
من ال�سروري الإحاطة بالظروف غري اللغوية التي ت�ساعد يف فهم الآية 

على وجهها ال�سحيح.
وعناد.. جتعل  وطغيان  كفر  عنه من  ُعرف  وما  فرعون  ف�سخ�سية 
حينئذ  وميكن  احلريف،  املعنى  عليه  يدّل  الذي  غري  اجتاه  يف  املعنى 
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على  يعني  مّما  لأّن  الذليل()3(؛  )احلقري  بـ  الكرمي(  )العزيز  تاأويل 
التاأويلوتوجيه حرفية اللغة هو يف العادة العنا�سر غري اللغوية، كمظاهر 
ال�سجيج، وتعبريات الوجه، واأو�ساع اجل�سد، وحركات الأيدي، وحمتويات 

الوعاءين الزماين واملكاين، مّما له كبري الأثر يف الإيحاء والفهم)4(.
فالتف�سري التداويل للن�سو�س ي�ستح�سر خمتلف املكّونات التي ُت�سهم 
يف ت�سكيل املعنى، واإن كانت غري لغوية؛ لأّن اهتمام التداولية بالأ�سا�س 
وم�ستعمليها  )العلمات(  الأدلة  بني  القائمة  العلقات  على  ين�سب 

وا�ستعمالها واآثارها)5(، �سمن اإطارها املرجعي العام.
ويف �سياق احلديث عن التداولية بو�سفها نظرية جديدة لدرا�سة اللغة 
 )Linguistique( بالل�سانيات اإ�سكالية علقتها  وحتليل اخلطاب تطرح 
ب�سبب وجود  اأخرى،  الدللة )Sémantique( من جهة  وعلم  من جهة، 

نقاط تلق بني هذه العلوم الثلثة.
التداولية والل�سانيات:

تعّرف الل�سانيات باأّنها »الدرا�سة العلمية واملو�سوعية لل�سان الب�سري 
من خلل الأل�سنة اخلا�سة بكّل جمتمع«)6(، وهي تتقاطع يف مو�سوعها 
الدرا�سة،  طريقة  يف  تختلفان  اأّنهما  غري  اللغة،  وهو  التداولية  مع 
فالل�سانيات تتمّيز بالن�سق املحايث املغلق، اأو كما عّب عن ذلك دو�سو�سري 
)De Saussure( درا�سة اللغة لذاته ولأجل ذاتها، اإّل اأّن التداولية تت�سم 
اخلطاب  تكّون  التي  العنا�سر  كافة  مع  الإيجابي  والتفاعل  بالنفتاح، 
واملتلقي  للمتكّلم  اجتماعيًة..  اأو  نف�سيًة  اأو  ثقافيًة  اأو  لغويًة  التوا�سلي، 
واجلماعة التي يجري فيها التوا�سل، وهذا ما يقنعنا باأّن التداولية فعًل 

ا�ستطالة لل�سانيات)7(.

التداولية وعلم الدللة:
»ذلك  اأو  املعنى«،  يدر�س  الذي  »العلم  باأّنه  الدللة  علم  يعّرف 
الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية املعنى«)8(، وهو فرع من فروع 
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الل�سانيات، وي�سرتك علم الدللة مع التداولية يف جمال درا�سة كلٍّ منهما 
لأّن كل العلمني يتناول »املعنى«، الذي يعتب الغاية الأ�سا�س من العملية 
التداولية  الدرا�سة  جمال  متّثل  والعبارة  واجلملة  فالكلمة  التوا�سلية. 
حتّدث  بينهما  فا�سلة  حدودًا  هناك  اأّن  غري  �سواء،  حدٍّ  على  والدللية 
عنها الل�ساين الأمريكي �سارل موري�س )Charles Morris( عندما مّيز 

بني جمالت ثلثة يف درا�سة اأي لغة)9(:
فيما  »العلمات«  الأدلة  بعلقات  يعنى  الذي  الرتكيبي:  املجال 

بينها، بحيث حتظى باملقبولية لدى م�ستخدمي اللغة.
اأو  بالواقع،  »العلمات«  الأدلة  علقة  يف  ويبحث  الدليل:  املجال 

علقة املعاين بالأ�سياء.
»العلمات«  الأدلة  القائمة بني  بالعلقات  التداويل: ويهتم  املجال 
مبفهومها  ال�سياقية  ال�سبكة  اإطار  يف  واآثارها  وا�ستعمالها  وم�ستعمليها 

ال�سامل، »ال�سياق الثقايف والنف�سي والجتماعي..«. 
)الدللة(  كانت  »اإذا  فيقول:  العلقة  هذه  ف�سل  �سلح  ويلخ�س 
اأي: العامل املمكن،  ت�ستخدم مفهوًما جمرًدا بالَغ اجلدوى هو »الواقع«؛ 
فاإّن )التداولية( ت�ستخدم مفهومًا جتريديًا يدّل على املوقف التوا�سلي، 
اللزمة  والقواعد  بال�سروط  ُتعنى  اإذن  فالتداولية  )ال�سياق(،  هو 
للملءمة بني اأفعال القول، ومقت�سيات املواقف اخلا�سة به؛ اأي: للعلقة 

بني الن�س وال�سياق«)10(.
ومن وجهة نظر موري�س، فاإنَّ علم الدللة والتداولية يتفقان يف جعل 
املعنى هاج�سهما الأول، لكّنهما يختلفان يف التعاطي معه، فاإذا كان علم 
الدللة يتعامل معه وفق الآليات التي يتيحها الدر�س الل�ساين، لكونه جزًءا 
من منظومة الل�سانيات، فاإّن التداولية ا�ستفادت من »ظهور تخ�س�سات 
عديدة، لها �سلت وثيقة بالل�سانيات، مثل علم اللغة الإثنولوجي، وعلم 
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اللغة  يدر�س  منها  واحد  وكّل  اللغوي،  النف�س  وعلم  اللغوي،  الجتماع 
من زاوية خا�سة، وهذا ما جعل الّدرا�سة اللغوية تكت�سب اأبعاًدا مل تكن 

موجودة من قبل«)11(. 

مقومات النظرية التداولية:
بدايًة ينبغي الإقرار باأّن التداولية لي�ست علًما لغويا حم�سا، باملعنى 
اأ�سكالها  عند  ويتوّقف  اللغوية،  البنى  وتف�سري  بو�سف  يكتفي  التقليدي، 
الظاهرة، ولكّنها علٌم جديد للتوا�سل يدر�س الظواهر اللغوية يف جمال 
بو�سفها  نف�سها  التداولية  تقّدم  الأ�سا�س  هذا  وعلى  ال�ستعمال)12(، 
منهجًا قرائيًا، ونظرية يف حتليل اخلطاب، لها القدرة على اإنتاج جهاز 
مفاهيمي متما�سك، له من املرونة ما يكفي ملقاربة الن�سو�س، وحتليلها 

وفق مقّومات اأ�سا�سية ميكن ح�سرها يف ثلثة مفاهيم)13(:
 Searle( 1 - مفهوم الفعل: وهو مفهوم طرحه العاملان اأو�ستني و�سريل
  how to do( يف كتابهما كيف ن�سنع الأ�سياء بالكلمات؟ )& Austin

things with words(؟، وخل�سته اأّن اللغة ل ت�ستعمل فقط لتمثيل 

ل  اللغة  ي�ستعمل  وهو  فاملتكّلم  اأي�سًا،  الأفعال  لإجناز  ولكن  العامل، 
ينتج كلمات دالة فقط، واإمنا يقوم بفعٍل وميار�س تاأثريًا.

2 - مفهوم ال�سياق: ويعني املوقف الفعلي الذي توّظف فيه امللفوظات، 
واملت�سّمن بدوره لكّل ما نحتاجه لفهم وتقييم ما ُيقال.

على  الفعل  حمور  اإ�سقاط  ح�سيلة  هي  والكفاءة  الكفاءة:  مفهوم   -  3
عب  ما،  ا�ستجابٍة  اإىل  لة  املح�سّ يف  يوؤّدي  الذي  ال�سياق،  حمور 
غراي�س  بول  الأمريكي  اللغة  فيل�سوف  اأر�ساه  الذي  التعاون  مبداأ 
فاملتكّلم  التوا�سلية،  العملية  اأطراف  بتعاون  القا�سي   )P.Grice(
يراعي اأحوال املخاطب لغويًا ونف�سيًا واجتماعيًا وثقافيًا.. واملخاطب 

يقابله بالإ�سغاء والرتكيز والنتباه..
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الأفعال الكالمية: املفهوم والوظيفة والأنواع:
يقول  التداولية،  للنظرية  املركزية  النواة  الكلمية  الأفعال  تعتب 
الكلمية،  الأفعال  بتحليل  علًما،  بو�سفها  التداولية  »تخت�س  ديك:  فان 
ووظائف منطوقات لغوية، و�سماتها يف عمليات الت�سال بوجه عام«)14(؛ 
لأّن وظيفة اللغة كما يرى التداوليون لي�ست الإخبار ونقل املعلومات فقط، 

واإمنا هي و�سيلة عمل وتاأثري يف الغري.
 )Austin( اأو�ستني ويعود ف�سل التنظري للفعل الكلمي للفيل�سوف 
 ،1972 �سنة   )Searle( �سريل  اجتهادات  اإىل  بالإ�سافة   ،1970 �سنة 
واملق�سود بالفعل الكلمي )Acte de Parole(: »الوحدة ال�سغرى التي 
غايته  وعد..(  ت�سريح،  طلب،  )اأمر،  بعينه  فعًل  اللغة  حتّقق  بف�سلها 
تغيري حال املخاطبني«)15(، ويرى اأو�ستني اأّننا باإنتاجنا فعًل كلميًا ننتج 

يف الواقع ثلثة اأفعال متزامنة)16(:
فعل لغوي: ويت�سّمن فعًل �سوتيا، وفعًل تركيبيًا، وفعًل دلليًا طبقًا 

لقواعدية اللغة.
املتفاعلني،  بني  القائمة  العلقات  تغيري  به  ويق�سد  اإجنازي:  فعل 

بالإخبار اأو ال�سوؤال اأو الوعيد اأو الإنذار..
التلفظ لدى املخاطب،  الأثر الذي يخّلفه  فعل تاأثريي: من خلل 

كاأن ي�ستب�سر اأو يرعب اأو ينفعل اأو يطرب اأو يغ�سب..
 )Intentionnalité( الق�سدية  مفهوم  على  كلمي  فعل  كّل  ويقوم 
فقد اعتب �سريل الغر�س املت�سّمن يف القول عن�سرًا ومكّونًا اأ�سا�سيًا من 
مكّونات القوة املت�سّمنة يف القول)17(، فل ميكن ال�ستغناء عن املوؤّلف 
كما دعت اإىل ذلك البنيوية، وخ�سو�سًا يف الن�سو�س الحتمالية، حيث 
�سعر  مثل  وا�سح  بينها مبقيا�س  التفرقة  �سعرية ي�سعب  اأغرا�سًا  »جند 
احلب الب�سري واحلب الإلهي، و�سعر اخلمرة الدينية والدنيوية، واأ�سعار 
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الت�سّوف وبع�س الأ�سعار الفل�سفية«)18( حيث يكون ا�ستح�سار مق�سدية 
املوؤلف يف العملية القرائية اأمرًا �سروريا للف�سل بني الأغرا�س.

وو�سع جملة  الكلمي،  الفعل  �سروط جناح  �سريل عن  وقد حتّدث 
من القوانني، اأهّمها - بح�سب حممد مفتاح - مبداأ الوجاهة؛ ويق�سد به 
مطابقة الكلم ملقت�سى احلال، فل يت�سّور كلٌم مفيٌد ي�سدره املر�سُل 
الركن  ميّثل  الذي  املبداأ)19(،  هذا  على  العتماد  دون  املتلقي  ويت�سّلمه 

الركني يف مقاربة الأفعال الكلمية، والنظرية التداولية بوجه عام.

الف�سل الثاين: مقاربة تطبيقية خلطبة حجة الوداع:
متّثل خطبة حجة الوداع العناوين الكبى لدعوة الإ�سلم، والفل�سفة 
العامة لهذا الدين اجلديد، الذي جنح يف ت�سكيل معامل املجتمع امل�سلم 
املتما�سك بعد دعوة ا�ستمرت ثلثا وع�سرين �سنة، لنقف يف هذه اخلطبة 
على ثلث ركائز، وهي التوحيد، والعبادات، واملعاملت. وهذه الأخرية 
هي التي اأولها الر�سول �سلى اهلل عليه و�سّلم اأهمية كبى، ونالت اأوفر 
املتعاي�س  ال�سالح  املجتمع  �سناعة  بنيوية يف  اأهمية  من  لها  ملا  ن�سيب؛ 
و�سرائعهم  امل�سلمني  عقيدة  على  يوؤمتن  اأن  ميكن  الذي  املتجان�س، 

التعّبدية.
وقد متّيزت هذه اخلطبة - على عظمتها وخطورتها - بالقت�ساد 
اأّنها  رغم  قليًل،  تزيد  اأو  واحدة  �سفحة  يف  فهي  املخل،  غري  والإيجاز 
تلّخ�س كافة حمتويات الإ�سلم، وهذا يدّل على اأّن الإ�سلم ديانة حتتفي 
بالأفعال ل بالأقوال؛ لأّن العبة هي يف انعكا�س تلكم القيم والتعاليم على 

حياة امل�سلمني.

ن�ص اخلطبة:
ِفُرُه، وَنُتوُب اإليه، وَنُعوُذ باهلِل  َتغمْ َتِعيُنه، وَن�سمْ احلمُد هلل نحمُدُه َوَن�سمْ
لَّ َلُه، وَمنمْ  ِد اهلل َفال ُم�سِ َماِلَنا َمن َيهمْ ُف�ِسنا وِمنمْ �سّيئاآِت اأعمْ ِمنمْ �ُسروِر اأنمْ
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ده ل �سريك له، واأّن  ِللمْ َفاَل َهاِدَي َلُه. واأ�سهد اأنمْ ل اإله اإّل اهلل وحمْ ُي�سَ
حممداً عبُده ور�سوُله. 

واأ�ستفتح  طاعته!  على  واأحّثكم  اهلل،  بتقوى  اهلل  عباَد  اأو�سيُكم 
بالذي هو خري. 

ِري، لَعلّي َل  ، َفاإيّنَ َل اأَدمْ َمُعوا مّني اأُّبنيمْ َلُكممْ ا بعد، اأّيَها الّنا�ص، ا�سمْ اأَمَّ
ِقفي هذا. َد َعامي َهَذا، يف َمومْ َقاُكممْ َبعمْ اأَلمْ

َرا�َسُكممْ َعليُكممْ َحَراٌم اإىل اأنمْ  َواَلُكممْ َواأَعمْ َها النَّا�ص، اإّن ِدَماَءُكممْ َواأممْ اأَيُّ
ِر ُكممْ َهَذا يف َبلَِدُكم َهَذا، واإنكم  ِمُكممْ َهَذا يف �َسهمْ ، َكُحرَمِة َيومْ ا َربَُّكممْ َتلمَْقومْ
َدُه اأََمانٌة  �ستلقون ربكم في�ساألكم عن اأعمالكم وقد بلَّغت ، َفَمنمْ َكاَنتمْ ِعنمْ
تَمَنُه َعلَيها، واإنَّ كلَّ ربا مو�سوع، ولكن لكم روؤو�ص  فليوؤُدِّها اإىل َمنمْ ائمْ
اأموالكم ل تظِلمون ول ُتظلَمون ، و ق�سى اهلل اأنه ل ربا، واإنَّ ربا عمي 
اجلاهلية  يف  كان  دم  كل  واإِنَّ  كلُّه،  مو�سوٌع  املطلب  عبد  بن  العبا�ص 
ابن  احلارث  بن  ربيعة  ابن  عامر  دَم  اأ�سُع  دمائكم  ل  اأوَّ واإنَّ  مو�سوع، 
عبداملطلب، فهو اأول ما اأبداأ به من دماء اجلاهلية، واإن ماآثر اجلاهلية 
قتل  ما  العمد  و�سبه  َقَوٌد،  والعمد  وال�سقاية  ال�سدانة  غري  مو�سوعة 

بالع�سا واحلجر، وفيه مائة، بعري فمن ازداد فهو من اجلاهلية. 
اأما بعد اأيها النا�ص فاإنَّ ال�سيطان قد يئ�ص من اأن يعبد باأر�سكم 
هذه اأبدا ولكنه اإن ُيَطعمْ فيما �سوى ذلك فقد ر�سي به مبا حتقرون من 

اأعمالكم فاحذروه على دينكم.
َكَفُروا  الَِّذيَن  ِبِه  لُّ  ُي�سَ ِر  ُكفمْ المْ يِف  ِزَياَدٌة  النَّ�ِسيُء  ا  َ النا�ص {اإِنَّ اأيها 
َفُيِحلُّوا   ُ اهللَّ َم  َحرَّ َما  َة  ِعدَّ ِلُيَواِطُئوا  َعاماً  ُموَنُه  َوُيَحرِّ َعاماً  ُيِحلُّوَنُه 
ال�سموات  اهلل  خلق  يوم  كهيئته  ا�ستدار  قد  الزمان  اإنَّ   {ُ اهللَّ َم  َحرَّ َما 
راً} منها اأربعة حرم  َنا َع�َسَر �َسهمْ ِ اثمْ َة ال�سهور عند اهلَلّ والأر�ص و{اإَِنَّ ِعَدّ

ثالثة متوالية ورجب م�سر ، الذي بني جمادى و�سعبان. 
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ِهّن حّق، َلُكممْ  ُكممْ حقاً، وَلُكممْ َعلَيمْ اأما بعد اأيها النا�ص، اإنَّ ِلن�َساِئُكممْ َعلَيمْ
 ، ِخلمَْن اأَحداً تكَرُهوَنُه بيوَتُكممْ ئَن ُفُر�َسُكممْ غرَيكم، َول ُيدمْ َعليِهّن األ ُيوطمْ
اأن تهجروهن يف  لكم  اأذن  فاإن اهلل قد  فاإنمْ فعلن  ِبَفاِح�َسة،  ياأتنَي  ول 
رزقهن  فلهن  انتهني  فاإن  مربح  غري  �سرباً  وت�سربوهن  امل�ساجع 
وك�سوتهن باملعروف، وا�ستو�سوا بالن�ساء خرياً، فاإنهن عندكم عوان ل 
ميلكن لأنف�سهن �سيئاً، واإنكم اإنا اأخذمتوهن باأمانة اهلل، وا�ستحللتم 

فروجهن بكلمات اهلل، فاعقلوا اأيها النا�ص قويل. 
اأَخيِه  ِرىٍء َماُل  وٌة}، َفاَل َيِحلُّ لممْ اأَيَها الّنا�ُص {اإّنا املُوؤِمُنوَن اإخمْ
ِدي  ِجُعّن َبعمْ ، فال َترمْ َهدمْ ُت؟ الّلُهم ا�سمْ �ٍص منُه، اأََل َهلمْ بّلغمْ اإّل َعنمْ طيِب نفمْ
ُت ِفيُكممْ َما اإنمْ اأَخذمتمْ  �ص؛ َفاإيّن َقدمْ َتركمْ ُكممْ رقاَب َبعمْ �سُ ُكفاراً َي�سِرُب َبعمْ

 . َهدمْ َدُه، ِكَتاَب اهلِل َو �ُسنَّة َنبّيه ، اأََل َهلمْ بّلغُت، الّلهّم ا�سمْ لُّوا َبعمْ ِبِه َلمْ َت�سِ
واآدُم من  لآدَم  ممْ  ُكلكُّ واِحٌد،  اأََباُكممْ  واإنَّ  َواِحٌد،  َربَُّكممْ  اإنَّ  الّنا�ُص  اأيها 
ٌل على عجمّي اإلَّ  ، ولي�ص لعربّي َف�سمْ َقاُكممْ ُتراب، اإنَّ اأَكرَمُكممْ عنَد اهلِل اأتمْ
، َقال: فلمُْيَبلِِّغ ال�ساهُد  ُت، الّلُهّم ا�سهد« َقاُلوا: َنَعممْ وَى، اأََل َهلمْ بلَّغمْ بالّتقمْ

الغائَب، وال�سالُم عليكم ورحمة اهلل!

اأوًل: توا�سلية اخلطبة:
للخطبة   )Schéma Communicatif( التوا�سلية  اخلطاطة  تقوم 
النبوية على خم�سة عنا�سر اأ�سا�سية، يوؤدي التفاعل بينها اإىل اإنتاج املعنى 
املراد، انطلقا من امل�سّلمة القائلة باأّن املعنى لي�س عن�سرًا لغويًا ملزمًا 
للعلمة الل�سانية، ولكّنه نتيجة تفاعل بني العلمة الل�سانية وغريها من 
اللغة  اللغوية، خ�سو�سًا يف جن�س اخلطابة، حيث ت�سبح  العنا�سر غري 
ن�ساطًا لأفراد مندرجني يف �سياقات متعّددة، وهو ما »يفرت�س متف�سل 
اللغة مع معايري غري لغوية، فاإّن اخلطاب ل ميكن اأن يكون مو�سوع تناول 

ل�ساين �سرف«)20(، وهو ما �سنحاول القيام به يف هذا البحث.
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1. اخلطيب:
La Mort de L( التي رّوجت  'auteure( بعيدًا عن مقولة موت املوؤّلف
لها البنيوية، عندما نفت علقة الن�س بكاتبه، واعتبت املوؤّلف تف�سيًل 
�سنعتب  فاإّنا    )L'auteure est un détail inutile( له)21(  معنى  ل 
اخلطيب ههنا - وهو الر�سول �سلى اهلل عليه و�سّلم - العن�سر الأ�سا�سي 
يف اخلطبة، ملا له من قدا�سة دينية، ولكونه الأ�سوة احل�سنة التي تعّبدنا 
َكاَن  مِلَنمْ  َوٌة َح�َسَنٌة  اأُ�سمْ َر�ُسوِل اهلِل  َلُكممْ يف  َكاَن  اهلل باّتباعه، فقال: )َلَقدمْ 
نواهيه،  واجتناب  اأوامره  بامتثال  واأمرنا  الآِخَر(؛  َم  َوالَيومْ اهلَل  ُجو  َيرمْ
َتُهوا()22(، فل  ُه َفانمْ �ُسوُل َفُخُذوُه، َوَما َنَهاُكممْ َعنمْ فقال: )َوَما اآَتاُكم الرَّ
ميكن باأي حال من الأحوال جتاهل �سخ�سية )اخلطيب( ههنا منهجيًا 

ول دينيًا.
الن�س،  مقاربة  يف  اأ�سا�سي  عن�سر  اخلطيب  �سخ�سية  فمعرفة 
فهو امل�سّرع �سلى اهلل عليه و�سّلم، وبالتايل فاإّن خطابه ينبغي اأن يتلقى 

بالقبول والعناية والمتثال.

2. املخاطبون:
جموع  اإىل  باخلطاب   - وال�سلم  ال�سلة  عليه   - النبّي  يتوّجه 
ال�سري  اأهل  ذكر  كما   - األوفًا  كانوا  وقد  الوداع،  حجة  يوم  احلا�سرين 
اأن ت�سافحه كفوفهم،  اأفئدتهم، و�سافحوه بقلوبهم، قبل  اإليه  �سّلموا   -
ويف هذا املوقف »اأخذ ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ينظر من خلل 
وجوههم اإىل الأجيال املقبلة، اإىل العامل الإ�سلمي الكبري الذي �سيملأ 
�سرق الأر�س وغربها«)23(، فخطبة الوداع عابرة للأ�سخا�س، تتطّلع اإىل 
العاملية، وحتر�س على خماطبة من مل ي�سهد املحفل العظيم بنف�س قدر 
حر�سها على خماطبة من �سهدوه، ولذلك كان ر�سول اهلل - �سلى اهلل 
الغائَب،  ال�ساهُد  احلا�سرين )فلمُْيَبلِِّغ  م�سامع  على  يرّدد   - و�سّلم  عليه 

�ِص َمنمْ �َسِمَعُه(. َعى َلُه ِمنمْ َبعمْ ُلُغُه َيُكوُن اأَومْ �َص َمنمْ َيبمْ َفلََعلَّ َبعمْ
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3. اخلطبــة:
لغوية متمّيزة يف �سكلها وم�سمونها، تقوم - يف  بنية  الوداع  خطبة 
نظرنا - على ثلثة اأ�س�س، هي: ال�سمول املو�سوعي، والقت�ساد اللغوي، 
املحاور  اخلطبة  تقّدم  امل�سمونية  الناحية  فمن  ال�سفوي،  والطابع 
�سمن  الإ�سلم  ر�سالة  عليها  تقوم  التي  ال�سرورية  والكليات  الأ�سا�سية 
املتعاَرف.  عبارة  من  باأقّل  املق�سود  واأداء  بالإيجاز،  يت�سم  لغوي  بنيان 
وال�سمة الثالثة هي �سفوية اخلطبة على عادة اخلطب العربية القدمية، 
وهو ما يتيح للخطيب احلرية واملرونة اللزمتني يف خماطبة امل�ستمعني، 
اأو مطابقة  الوجاهة،  وهو مبداأ  التداولية  اأهم مبادئ  اإحدى  مبا يحقق 
املقال للمقام، بالإ�سافة اإىل اأن �سفوية الن�س، وتقدميه من املر�سل اإىل 
املر�سل اإليه بل وا�سطة يرفع الكثافة الدللية وي�سّهل من قناة الت�سال 
لأّن املخاطب يف هذه احلال ل يتلقى اخلطبة بو�سفها بناء لغويًا فح�سب، 
وجهه،  وملمح  اخلطيب،  كهيئة  م�ساحباتها  مع  ي�ستقبلها  ولكّنه 
وموقعيته بالن�سبة للجمهور، وحركاته، وخمتلف ال�سياقات التي ت�سيف 

اإىل معاين القول.
اإىل رف�س الرتكيز على اجلمل والعبارات  التداوليني  وهذا ما دفع 
للغة،  التوا�سلية  الوظيفة  بو�سوح  تعك�س  اأن  ميكن  ل  التي  املعزولة، 
لوا التعامل مع اخلطاب )Discours( ملا يتوّفر عليه من اإجنازات  وف�سّ

كلمية اأكب واأ�سمل)24(.

4. مو�سوع اخلطبة:
فتعّددت  املو�سوعي،  وال�سمول  بالإحاطة  اّت�سمت  الوداع  خطبة 
و�سلى   - امل�سّرع  الذي حّدده  الأولويات  ل�سلم  تبًعا  وتنّوعت،  م�سامينها 
اهلل عليه و�سّلم - وميكن ح�سر م�سامني اخلطبة يف البنود التالية)25(:
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البند الأول: حرمة دماء امل�سلمني واأموالهم، وقد تكّرر هذا البند 
َواَلُكممْ  َواأممْ ِدَماَءُكممْ  اإّن  النَّا�ص،  َها  اأّولها: )اأَيُّ يف اخلطبة مرتني، فقال يف 
يف  َهَذا  ِمُكممْ  َيومْ َكُحرَمِة   ، َربَُّكممْ ا  َتلمَْقومْ اأنمْ  اإىل  َحَراٌم  َعليُكممْ  َرا�َسُكممْ  َواأَعمْ
ِرٍئ  وٌة، َفاَل َيِحلُّ لممْ ِرُكممْ َهَذا(، وقال يف خامتتها: )اإّنا املُوؤِمُنوَن اإخمْ �َسهمْ

ُت!(. �ٍص منُه، اأََل َهلمْ بّلغمْ َماُل اأَخيِه اإّل َعنمْ طيِب نفمْ
اإلغاء عادات اجلاهلية؛ كالع�سبية للقبيلة، والظلم،  البند الثاين: 
ٌع!...  ومْ �سُ ِر اجَلاِهِليَِّة َمومْ ٍء ِمنمْ اأَممْ والربا، والثاأر.. فقال: )اأَل اإِنَّ ُكلَّ �َسيمْ

دماء اجلاهلية مو�سوعة.. وربا اجلاهلية مو�سوع(.
البند الثالث: الف�سل يف التقومي ال�سنوي وح�ساب ال�سهور، فقد كان 
�سهرًا  ع�سر  اثني  ال�سنة  فيح�سبون  ذلك،  بكّل  يتلعبون  اجلاهلية  اأهل 
وخم�سة ع�سر يومًا،  فيكون احلج يف رم�سان تارة، ويف �سوال تارة اأخرى، 
و�سّلم يف خطبته:  اأن قال �سلى اهلل عليه  اإىل  القعدة، وهكذا،  ويف ذي 
و{اإَِن  والأر�س  ال�سموات  اهلل  خلق  يوم  كهيئته  ا�ستدار  قد  الزمان  )اإنَّ 
راً} منها اأربعة حرم؛ ثلثة متوالية،  َنا َع�َسَر �َسهمْ ِ اثمْ َة ال�سهور عند اهلَلّ ِعَدّ

ورجب م�سر، الذي بني جمادى و�سعبان(.
املراأة،  حقوق  على  والتاأكيد  خريًا،  بالن�ساء  الو�سية  الرابع:  البند 

وحفظ كرامتها الإن�سانية.
البند اخلام�ص: ح�سر م�سادر الت�سريع التي ينبغي ال�ست�سلم لها، 
ُت ِفيُكممْ  والنقياد اإليها يف القراآن الكرمي وال�سّنة املطّهرة، فقال: )َتركمْ

َدُه، ِكَتاَب اهلِل َو�ُسنَّة َنِبيِّه(. لُّوا َبعمْ َما اإنمْ اأَخذمتمْ ِبِه َلمْ َت�سِ

5. �سياق اخلطبة:
اخلطاب،  حتليل  يف  ال�سياق  اأهمية  على  التداولية  املقاربة  توؤّكد 
وذلك انطلقًا من اأّن لكّل ن�س ر�سالًة ل ميكن اأن تفهم بعيدًا عن ظروف 
قبيل  من  املبهمة  امللفوظات  بع�س  يت�سّمن  قد  مثًل  فالن�س  اإنتاجها، 
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)هنا، الآن، اأنا، اأنتم..( التي ل ميكن حتديد مدلولتها من دون العودة 
اإىل ال�سياق الجتماعي والنف�سي والثقايف.. يقول حممد اخلطابي: »على 
الذي يرد فيه جزٌء من  ال�سياق  ياأخذ بعني العتبار  اأن  حمّلل اخلطاب 
اخلطاب، اإذ هناك بع�س احلدود اللغوية التي تتطّلب معلومات �سياقية 
اأنت،  اأنا،  الآن،  هنا،  مثل:  املعّينات  احلدود  هذه  ومن  التاأويل،  اأثناء 
هذا، ذلك، ومن اأجل تاأويل هذه العنا�سر حني ترد يف خطاب ما فمن 
امل�ستمع؟  املتكّلم؟ ومن هو  الأقل - من هو  اأن نعرف - على  ال�سروري 
معرفة  �سروريًا  ي�سبح  هذا  وعلى  اخلطاب«)26(،  اإنتاج  ومكان  وزمان 

الظروف التي رافقت خطبة الوداع.
و�سّلم - يف مو�سم احلج  النبي - �سلى اهلل عليه  األقاها  فاخلطبة 
�سهور،  ثلثة  �سوى  بعدها  يع�س  ومل  الهجرة،  من  العا�سرة  ال�سنة  يف 
فكانت اآخر اجتماع كبري يف حياته، وهذا ما يعطي للخطبة اأهمية كبى، 
اأ�سف اإىل ذلك اأّن اآيًة نزلت يف هذه احلجة ُتْعِلم امل�سلمني باكتمال دعوة 
الإ�سلم، ومتام ر�سالته، وتهيئهم نف�سيًا لنقطاع الوحي، وملرحلة ما بعد 
َنُكممْ  َملمُْت َلُكممْ ِديمْ َم اأَكمْ رحيل الر�سول عن احلياة الدنيا، قال تعاىل: {الَيومْ
ًنا})27(، فهذا هو اجلو  الَم ِديمْ ُت َلُكممْ الإِ�سمْ يمْ َمِتيمْ َوَر�سِ ُكممْ ِنعمْ ُت َعلَيمْ ممْ َ َواأَمتمْ

العام، وال�سياق الذي رافق اخلطبة.
املخاطبون،  )اخلطيب،  اخلم�سة  العنا�سر  هذه  تقاطعت  ولقد 
اخلطبة، مو�سوعها، �سياقها(، موّفرة ال�سروط ال�سرورية لإجناح الفعل 
الهادفة  الإجنازية  الأفعال  من  �سل�سلة  اإىل  اخلطاب  وحتويل  الكلمي، 
تعاىل،  هلل  العبودية  مبادئ  وفق  جديد  من  و�سياغته  العامل،  تغري  اإىل 

والعدالة، واملحّبة، وتكافوؤ الفر�س، والرتاحم..
ثانياً - اأفعال الكالم الأ�سكال والوظيفة:

التقريرية  الأفعال  الكلمية،  الأفعال  من  نوعني  بني  �سريل  ميّيز 
اأو  حقائق،  جمموع  بيان  بالأوىل  يريد  الإجنازية،  والأفعال  الو�سفية، 
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الإجنازية  الأفعال  اأّما  املمكن،  اأو  الكائن  الواقع  عن  تعّب  خبات  نقل 
العربية  التي يقرتن فيها امل�سمون بالأداء، ولقد تعّر�ست البلغة  فهي 
التق�سيم يف علم املعاين حتت ا�سم )اخلرب  اإىل ما ي�سبه هذا  القدمية 

والإن�ساء()28(.
حماولني  الوداع،  خطبة  مبقاربة  �سنقوم  التق�سيم  هذا  �سوء  وعلى 

ا�ستقراء الأفعال الكلمية من باب التقرير والإجناز.

1. الأفعال التقريرية:
التقريري �سكوين، ير�سد حالة موجودة  الفعل  اأّن  القول  لقد �سبق 
بالفعل، اأو موجودة بالقوة، ول يهدف اإىل اإجناٍز ما �سوى اإطلع القارئ 
على واقعة معّينة، والتقريُر بهذا املفهوم يكاد ينعدم يف خطبة الوداع، بل 
هو منعدٌم فعًلة لأّن اخلطبة مل تاأِت - يف حقيقة الأمر - لتقرير الواقع، 
ولكن لتغيريه، وهو ما ل يتلءم مع الفعل ال�سكوين، املهادن للّراهن، اإّنها 
خطبة )ثورية(، تدعو اإىل حياة جديدة، مبفاهيم جديدة، ولهذا ال�سبب 
ل جند فيها اأفعاًل تقريرية باملفهوم املتعارف عليه، ولكّننا جند اأفعاًل 
اإجنازية م�سمرة يف قالب تقريري، ومن اأمثلة ذلك قوله �سلى اهلل عليه 

و�سّلم:
اإّل  ٌل على عجمّي  َف�سمْ لعربّي  ولي�ص   ، َقاُكممْ اأتمْ اهلِل  عنَد  اأَكرَمُكممْ  اإنَّ   - اأ 

وَى. بالّتقمْ
ب - واإنَّ كل ربا مو�سوع.

ِهّن حّق.. ُكممْ حقاً، وَلُكممْ َعلَيمْ ج - اإنَّ ِلن�َساِئُكممْ َعلَيمْ
د . اإنكم �ستلقون ربكم في�ساألكم عن اأعمالكم وقد بلغت.

لأّنها  فقط،  ال�سكل(  )ناحية  من  تقريريٌة  الثلث  العبارات  فهذه 
اخلارجي  الواقع  يف  �سيئًا  وت�سف  جهة،  من  والكذب  ال�سدق  حتتمل 
 - اخلطيب  اأّن  وا�ستذكرنا  بعمق،  تدّبرناها  اإذا  لّكننا   ، ثانية  جهة  من 
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اأن نعتبها  التوجيه والن�سيحة، �سّح  �سلى اهلل عليه و�سّلم - يف مقام 
اأفعاًل اإجنازية م�سمرة، لأّنها ترمي اإىل ت�سحيح اختللت يف املجتمع 

الإن�ساين، وعندئذ تقراأ - بتقدير امل�سمر - على النحو التايل:
ٌل على  ، ولي�ص لعربّي َف�سمْ َقاُكممْ اأتمْ اأَكرَمُكممْ عنَد اهلِل  اإنَّ  ]اّتقوا اهلل[  اأ - 

وَى عجمّي اإّل بالّتقمْ
ب - و]اجتنبوا الّربا[ اإنَّ كل ربا مو�سوع

ُكممْ حقاً ]فال تنتهكوا حقوقهن[.. ج - اإن ِلن�َساِئُكممْ َعلَيمْ
اأّما قوله:

د - اإنكم �ستلقون ربكم في�ساألكم عن اأعمالكم وقد بلغت.
ـه حتميل مبّطٌن للم�سوؤولية، وتكليٌف جلمهور املوؤمنني، بالإجابة  فاإنَّ
عابرًا  الفعل )ي�ساأل(  يكون  وبالتايل  القيامة،  يوم  العظيم  ال�سوؤال  عن 
للزمن لأّنه متعّلق بـ)الزمن الغيبي( باعتباره زمن الإجناز، الذي �سي�سهد 

حتقق م�ساءلة الرب للعبد، عندما ت�سبح الإجابة حتمية اإجبارية. 
اأفعاٌل  الأمر  حقيقة  يف  هي  اخلطبة  ت�سّمنتها  التي  فالتقريرات 
اإجنازية ترمي اإىل التاأثري يف املخاطبني، وتغيري قناعاتهم و�سلوكاتهم، 
عب �سيغتي الأمر والنهي امل�سمرتني، اأّما باقي ال�سيغ التقريرية فهي - 
على قّلتها - تتعامل مع احلقائق اجلديدة، والعقائد الثابتة التي اأر�ستها 
اجلديد  واقعه  ومن  امل�سلم،  حياة  من  جزًءا  فاأ�سبحت  الإ�سلم،  دعوة 

نحو:
ممْ لآدَم واآدُم من ُتراب. - اإنَّ َربَُّكممْ َواِحٌد، واإّن اأََباُكممْ واِحٌد، ُكلكُّ

2. الأفعال الإجنازية:
خطبة الوداع د�ستور عملي له �سلة مبا�سرة بحياة النا�س، وثقافتهم، 
لأّن  لغوي(؛  )ن�سف  ن�س  فهي  وبالتايل  ومعادهم،  معا�سهم  وراهنهم، 
امل�سلمني،  حياة  يف  واقعًا  جت�ّسدا  اإذا  اإّل  يكتملن  ل  ومعناها  دللتها 
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وعلى هذا الأ�سا�س فهي خطاب ي�سرئب اإىل الواقع العملي، عب تراكيب 
لغوية تتكئ على الأفعال الإجنازية بو�سفها البوؤرة )Focus( الأ�سا�سية 

للخطاب النبوي.
لي�س  القول  ح�ساب  على  الأهمية  واإيلءه  الفعل  على  الرتكيز  اإّن 
الإ�سلمية  الرتبية  من  جزء  ولكّنه  فقط،  التداولية  الفل�سفة  على  وقفًا 
ِجُبُهممْ  ُيعمْ ال�سحابَة  اأدركنا  )لقد  الآثار:  بع�س  يف  جاء  فقد  الأوىل، 
اأن  م�ستغربًا  لي�س  الأ�سا�س  هذا  وعلى  بالقول(،  َجُبوَن  ُيعمْ ول  الَعَمُل 
يتبّواأ الفعل الإجنازي موقًعا هامًا يف خطبة الوداع، خ�سو�سًا اأّنه �سادٌر 
عن ال�سخ�سية الأوىل يف الإ�سلم، التي لها كامل الأهلية)29( يف توجيه 
ميكن  خمتلفة  �سور  عب  وم�سائرهم،  عقولهم،  و�سياغة  املخاطبني 

ح�سرها يف:

ال�سورة الأوىل: الأمر والنهي:
يهيمن على الرتاكيب الإجنازية يف خطبة الوداع �سيغتان اأ�سا�سيتان 
وحمورية  للخطبة،  العام  املقام  ذلك  يفر�س  والنهي،  الأمر  وهما: 
لعموم  ملزمة  تعاليمه  تعتب  الذي  املر�سل  بو�سفه  الر�سول  �سخ�سية 
َنَهاُكممْ  َوَما  َفُخُذوُه،  �ُسوُل  الرَّ اآَتاُكم  تعاىل: {َوَما  لقوله  امل�سلمني طبقًا 
اإّل  الإلزامي  طابعها  عن  التعاليم  تلك  تخرج  ول  َتُهوا})30(،  َفانمْ ُه  َعنمْ
بقرينة مرّجحة)31(، فالأمر والنهي يف اخلطاب النبوي يتمّيزان بتعايل 
تعريف  يف  فقيل  العربية،  البلغة  و�سعته  اأ�سا�سي  �سرٌط  وهو  املر�سل، 
الأمر »هو طلب الفعل على وجه ال�ستعالء«)32(، وقيل يف حّد النهي »هو 
طلب الكف عن الفعل على وجه ال�ستعالء«، لأّن ال�ستعلء مقّوٌم اأ�سا�سي 

يحقق للفعل الكلمي فعاليته لدى املخاطبني .
ومن الأوامر الواردة يف خطبة الوداع، قوُله �سلى اهلل عليه و�سّلم:
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 . َمُعوا مّني اأُّبنيمْ َلُكممْ 1 - ا�سمْ
2 - فاعقلوا اأيها النا�ص قويل. 

3 - فلمُْيَبلِِّغ ال�ساهُد الغائَب.
4 - ق�سى اهلل اأنه ل ربا. 

5 - فاحذروه على دينكم. 
6 - ا�ستو�سوا بالن�ساء خريا.

7 - اأو�سيُكم عباَد اهلل بتقوى اهلل، واأحّثكم على طاعته. 
تَمَنُه َعلَيها. َدُه اأََمانٌة فليوؤُدِّها اإىل َمنمْ ائمْ 8 - َفَمنمْ َكاَنتمْ ِعنمْ

َهدمْ )ثالث مرات(. 9 - الّلُهم ا�سمْ
وورد يف النهي عبارتان:

. ا َربَُّكممْ َرا�َسُكممْ َعليُكممْ َحَراٌم اإىل اأنمْ َتلمَْقومْ َواَلُكممْ َواأَعمْ 10 - اإّن ِدَماَءُكممْ َواأممْ

�ص. ُكممْ رقاَب َبعمْ �سُ ِدي ُكفاراً َي�سِرُب َبعمْ ِجُعّن َبعمْ 11 - فال َترمْ

حيث  من  تنق�سم  اأّنها  الإجنازية  ال�سيغ  هذه  على  وامللحظة 
املخاطبني اإىل ق�سمني:

الأول: خماَطب اأعلى منزلة من املتكّلم - وهو اهلل عّز وجل - تكّرر 
ثلث مرات يف موا�سع متفّرقة من اخلطبة، برتكيب اإجنازي واحد، وهو 
)اللهم ا�سهد(، يدعو فيها الر�سول رّبه لي�سهد على �سهادة املوؤمنني، اإذ 

كان ي�ساألهم )األ هل بّلغت؟( فريّدون بالإيجاب.
الثاين: خماَطب اأدنى منزلة من املتكّلم وهم عموم امل�سلمني، ممن 
ح�سروا زمن التكّلم اأومل يح�سروه، وذلك يف الرتاكيب الثمانية املتبقية.. 

اإذ كان الر�سول يخطب فيهم موجهًا ومربيًا وم�سّرعًا.
ال�سورة الثانية: النداء:

عن  ينوب  حرٍف  بوا�سطة  الإقبال  طلب  اإىل  تهدف  �سيغة  النداء 
الفعل املحذوف )اأنادي( اأو )اأدعو()33(، وقد جرى توظيفه يف اخلطبة 
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اأربع مرات ب�سيغة ندائية واحدة ُحذف حرف النداء منها لدللة ال�سياق 
َها النَّا�ُص(. عليه وهي )اأَيُّ

مقبلني  كانوا  النا�س  لأّن  الإقبال'  طلب   - ههنا   - املق�سود  ولي�س 
اأ�سل، ولكّن املراد هو الإبقاء على قناة التوا�سل بني الر�سول واملوؤمنني 
 Fonction( النتباهية  للوظيفة  حتقيقا  امل�ستمر،  التنبيه  عب  �سالكة، 
يف   )R. Jakobson( ياكب�سون  اللغة  عامُل  ذلك  قّرر  كما   )Phatique

خمططه ال�سهري.
ال�سورة الثالثة: ال�ستفهام:

يعتب ال�ستفهام �سيغة طلبية يراد منها طلب العلم ب�سيٍء ما عن 
ب�سيغة  مراٍت  ثلَث  الوداع  خطبة  يف  ورد  وقد  معّينة،  اأدوات  طريق 
ال�سلة  عgيه   - فالر�سول  بّلغُت؟(.  َهْل  )اأََل  وهي  واحدة،  ا�ستفهامية 
وال�سلم - اأراد يف هذا اللقاء احلا�سد الهام، اأن ي�ستوثق من املوؤمنني، 
وي�ستطلع اآراءهم يف )ا�ستفتاء عام(، كي يلقى رّبه را�سيًا مطمئنًا على 
اأي  بل  ال�سفاف  املبا�سر  احلوار  عب  تبليغها،  لأجل  اأُر�سل  التي  دعوته 

و�سائط اأو و�سائل.
وظيفة الأفعال الإجنازية يف خطبة الوداع:

ميكننا احلديث عن وظيفتني اأ�سا�سيتني هيمنتا على جميع الأفعال 
الإجنازية يف اخلطبة، وهما: الوظيفة الدينية، والوظيفة النتباهية.

اأول: الوظيفة الدينية:
الإجنازية  الأفعال  على  الدينية  الوظيفة  تهيمن  اأْن  الطبيعي  من 
تنهل  التي  للخطبة،  الأ�سا�سية  الأطراف  ب�سبب طبيعة  النبوية،  للخطبة 
�سخ�سية  يف  الوظيفي  البعد  اإىل  بالإ�سافة  الوحي،  م�سكاة  من  كّلها 
الر�سول، وهو هداية النا�س، ونقلهم من ظلمات ال�سرك اإىل نور الإميان، 
اإليها قبل  اأوماأنا  التي  ال�سيغ الإجنازية  يت�سح ذلك من خلل وظيفية 
يف  واقعًا  ينعك�س  عملي  اإجناز  حتقيق  اإىل  كّلها  ترمي  �سيغ  وهي  قليل، 
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الجتماعي..  اأو  الت�سريعي،  اأو  الإمياين،  امل�ستوى  على  املوؤمنني،  حياة 
مثلما نلحظ يف ال�سيغ التالية:

1 - ق�سى اهلل اأنه ل ربا. 
2 - فاحذروه ]ال�سيطان[ على دينكم. 

3 - ا�ستو�سوا بالن�ساء خريا.
4 - اأو�سيُكم عباَد اهلل بتقوى اهلل، واأحّثكم على طاعته. 

تَمَنُه َعلَيها. َدُه اأََمانٌة فليوؤُدِّها اإىل َمنمْ ائمْ 5 - َفَمنمْ َكاَنتمْ ِعنمْ
. ا َربَُّكممْ َرا�َسُكممْ َعليُكممْ َحَراٌم اإىل اأنمْ َتلمَْقومْ َواَلُكممْ َواأَعمْ 6 - اإّن ِدَماَءُكممْ َواأممْ

�ص. ُكممْ رقاَب َبعمْ �سُ ِدي ُكفاراً َي�سِرُب َبعمْ ِجُعّن َبعمْ 7 - فال َترمْ
حياة  يف  الأهمية  �سديدة  م�سائل  اأربع  حول  تتمحور  �سيغ  وهي 

امل�سلمني:
الأوىل: التم�سك بالدين )4-2(.

الثانية: حترمي الربا )1(.
الثالثة: اإعطاء املراأة حقوقها )3(.

الرابعة: اأداء الأمانات اإىل اأهلها )5(.
اخلام�سة: حرمة الدماء )7-6(.

 .)Phatique( ثانياً: الوظيفة النتباهية
ونعني بها تلك ال�سيغ التي حتمل دعوة اإىل املتلقي ليبقى مرتبطًا 
بقناة الت�سال )اخلطبة(، »وتهدف اأ�سا�ًسا اإىل احلفاظ على ا�ستمرارية 
اإىل  خا�سة  عناية  تويل  كما  وجناعته،  فعاليته  مدى  ومراقبة  التوا�سل 
ت�سل�سل الن�س وترابطه حتى يتمّكن املتلقي من متابعته« ، جت�ّسد ذلك يف 

الرتاكيب التالية:
- ا�ْسَمُعوا مّني اأُّبنْي َلُكْم. 

- فاعقلوا .. قويل. 
- اأّيها النا�س.

- األ هل بّلغت؟
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املتلقي  اإىل  دعوة  ولكّنها  ديني،  حممول  اأي  من  خالية  فالرتاكيب 
الر�سالة، وخطورة  باأهمية  اإ�سعارًا  ليبقى على توا�سل دائم مع املر�سل، 

ما تدّل عليه.
الوداع  الكلمية خلطبة  للأفعال  الوظيفي  وميكننا عر�س اجلانب 

�سمن هذه اخلطاطة:
البنية احلجاجية يف خطبة الوداع:

اأفكارهم و�سلوكاتهم ووجدانهم  اإقناُع امل�ستمعني والتاأثرُي يف  يعتب 
 )Argumentation( الهدَف الأول للخطابة، ولهذا ال�سبب ميّثل احلجاج
اإذ يعمد اخلطباء  البنية املف�سلية يف فن اخلطاب ومواجهة اجلمهور، 
حتقيق  �سبيل  يف  احلجاجية  الأ�سكال  خمتلف  توظيف  اإىل  الدوام  على 
هذا الهدف، عب ال�سعي نحو »تغيرِي اعتقاٍد ُيفرت�ُس وجوده لدى املتلقي، 
البنية  اعتبت  ولهذا  الأ�سُح«)34(،  اأّنّه  املر�سُل  َيعتقُد  باآخَر  باعتقاٍد 
احلجاجية مكّونًا اأ�سا�سيًا من مكّونات الدر�س التداويل، و»ت�سّدد التيارات 
التداولية على اأّن �سلوك الأفراد اإزاء اخلطاب مرهون بحجة �ساحبه - 
اأي املتلّفظ به - وكذا على امل�سروعية املرتبطة باملنزلة املعرتف بها له« .

الأفعال الإجنازية يف اخلطبة

الوظيفة الدينية

الأمرالأمر ال�ستفهامالنداءالنهي

الوظيفة النتباهية
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 - اخلطيب  فم�سروعية  ال�سياق،  هذا  �سمن  تاأتي  الوداع  وخطبة 
تن�سد  اأّن اخلطبة  كما  عليها،  غبار  ل   - و�سّلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 
املخاطبني  يف  التاأثرَي  الدامغة  والباهني  احلجج  من  منظومة  عب 
وتغيري قناعاتهم ومعتقداتهم عب ا�سرتاتيجية تقوية تقوم على الطرق 

احلجاجية التالية:

اأوًل: توظيف ال�ساهد القراآين:
يعتب القراآن الكرمي كتابًا مركزيًّا يف حياة امل�سلمني، فهو كلم اهلل 
اإ�سافة مهّمة لأي خطاب ب�سري، وقد  ووحيه، لذلك ميّثل الحتجاج به 
ت�سّمنت خطبة الوداع عددًا من القتابا�سات من القراآن دعًما للحجة، 

وتقوية للتوجيهات التي ت�سّمنتها، والآيات املقتب�سة هي:
لُّ ِبِه الَِّذيَن َكَفُروا ُيِحلُّوَنُه َعاماً  ِر ُي�سَ ُكفمْ ا النَّ�ِسيُء ِزَياَدٌة يِف المْ َ {اإِنَّ
.)35({ ُ َم اهللَّ ُ َفُيِحلُّوا َما َحرَّ َم اهللَّ َة َما َحرَّ ُموَنُه َعاماً ِلُيَواِطُئوا ِعدَّ َوُيَحرِّ

راً})36(. َنا َع�َسَر �َسهمْ ِ اثمْ َة ال�سهور عند اهلَلّ {اإَِن ِعَدّ
وٌة})37(. {اإّنا املُوؤِمُنوَن اإخمْ

ثانياً: احلديث النبوي حجة يف ذاته:
اإّن حديث الر�سول نف�َسه حّجة، وهو دليل �سرعي يف ثقافة امل�سلمني، 
يتقبلونه بالت�سليم والإذعان اإذا توّفرت �سروط �سحته، وبالتايل فاخلطبة 
كّلها حجة �سرعية على امل�سلمني، ل ميلكون حق رّدها اأو رف�سها، اأو انتقاء 

بع�س تعاليمها عن بع�س، اإّنها د�ستور عملي واجب النفاذ.

ثالثاً: التاأكيدات الأداتية:
و)اأّن(،  )اإّن(  هي  اخلطبة  يف  ا�ستخدامًا  الأداتية  املوؤكدات  اأكرث 
فقد تكّررا مًعا 19 مرة، وهو عدد كبري مقارنة بحجم الن�س، بالإ�سافة 
الثقيلة(  بـ)النون  التوكيد  ورد  تكّررت �ست مرات، كما  التي  اإىل )قد( 
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اأهمية  على  يدّل  ما  ُكفاراً(  ِدي  َبعمْ ِجُعّن  َترمْ )فال  قوله  يف  واحدة  مرة 
املو�سوعات التي عاجلتها اخلطبة، و�سرورة تطبيق تعاليمها على الفور، 
ما يحّول اخلطبة من ن�ساط لغوي اإىل فعل واقعي، وهذه اإحدى مرتكزات 
الفكر التداويل املعا�سر، الذي ي�سّر على اأّن فاعلية اللغة ل تتوقف على 

فهم املعنى ولكنها تتجلى يف اإجنازية الفعل من قبل املخاطبني)38(.

رابعاً: التاأكيدات الأ�سلوبية:
يف اخلطبة العديد من املوؤّكدات الأ�سلوبية التي ت�سيف مزيدًا من 

القوة احلجاجية عب الأ�ساليب التالية:
1 - اأ�سلوب الق�سر: ممثل يف:

ِرٍئ َماُل  1.1 - النفي وال�ستثناء: يف ثلثة موا�سع وهي )َل َيِحلُّ لممْ

اإّل  ٌل على عجمّي  �ٍص منُه(، و)لي�ص لعربّي َف�سمْ اإّل َعنمْ طيِب نفمْ اأَخيِه 
وَى(، و)واإن ماآثر اجلاهلية مو�سوعة غري ال�سدانة وال�سقاية(. بالّتقمْ
)اإنا  الن�ساء:  عن  احلديث  �سياق  يف  قال  باإمّنا؛  الق�سر   -  1.2

اأخذمتوهن باأمانة اهلل(.
1.3 - املفعول املطلق، قال عن الن�ساء اللواتي يخللن بعقد الزوجية 

)وت�سربوهن �سرباً غري مربح(.
1.4 - التقدمي والتاأخري: وقد ورد يف غري مو�سع من موا�سع اخلطبة 

تقدمًيا للأهم على ح�ساب املهم ليكون اأوقع يف النف�س، واأبلغ يف الفوؤاد، 
ففّرق  اأ�سريات،  اأي  َعَواٌن(  عندكم  )اإنهن  الن�ساء:  عن  قوُله  ذلك  من 
املراأة  موقعية  اإىل  اإ�سارة  )العندية(،  مبلفوظ  اإليه  وامل�سند  امل�سند  بني 
التي  قوامته  مقت�سيات  ومن  الرجل،  م�سوؤولية  حتت  فهي  ومنزلتها، 
ت�ستدعي حتّمل الإح�سان اإليها، ونحو قوله: )فاعقلوا اأيها النا�ص قويل(، 
فقّدم امللفوظ )اعقلوا( على �سيغة املنادى الذي ي�ستحّق ال�سدارة، دليًل 
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على اأهمية حفظ الر�سائل التي ت�سّمنتها اخلطبة، و�سرورة ا�ستيعابها.

2 - اأ�سلوب املقابلة: وذلك يف مو�سع واحد، يف قوله: {ل َتظِلمون ول 
ُتظلَمون}، تاأكيدًا منه �سلى اهلل عليه و�سّلم على رف�س الظلم مهما 

كان م�سدره.
اخلامتــــة:

ويف اخلتام نخل�س اإىل اأّن النظرية التداولية متّثل اإ�سافة نوعية اإىل 
للن�ساط  ال�ساملة  املو�سوعية  روؤيتها  اللغوية، من خلل  الدرا�سات  حقل 
اللغوي، وهي روؤية ترّكز على الو�سع ال�ستعمايل للغة، عب تفعيلها ونقلها 
وقد جت�ّسد  احلياة،  العملي يف  الواقع  اإىل  البحتة،  اللغوية  الطبيعة  من 

ذلك يف اخلطاب النبوي بعامة، ويف خطبة الوداع بوجه خا�س. 
من  العديد  على  اّتكاأت  فاإّنها  للخطبة  الوظيفي  البعد  وب�سبب 
الكلمية  الأفعال  من  الإجنازي، عب جمموعة  الطابع  ذات  امللفوظات 
التي اأ�سهمت يف حتويل اخلطبة اإىل حالة ثورية تن�سد تغيري واقع النا�س 
املعي�س، يدعم ذلك كّله بنية حجاجية قوية ت�ستند على روح القراآن، وعلى 
ال�سامعني،  اإقناع  على  القادرة  والأداتية  الأ�سلوبية  املوؤّكدات  من  جملة 

وتغيري طبيعتهم املعتقداتية وال�سلوكية.
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العالمة الزمنية يف ق�س�ص �سورة الكهف

بني الإيحاء الديني والتوجيه اجلمايل

نور الدين دحماين)*(

الق�ض�ص �ضمن اخلطاب  تنتظم هيكل  بنائية  �ضردية  َثمَّ عنا�ضر 
اأبرزها  من  لعّل  ودينامية،  وحركية  جمالية  حوادثه  وتهب  القراآين، 
ذلك  يف  �ضاأنه  داّلة  وعالمة  حيويًا  مقّومًا  يعّد  الذي  الزمن  عن�ضر 
واإذا كانت  وال�ضراع.  والفواعل واحلوار واحلبكة  املكان  �ضاأن مقّومات 
يف  الزمنية  التحديدات  طبيعة  اإىل  تن�ضرف  ال  الكرمي  القراآن  غايات 
مدى  اأّي  فاإىل  به،  ت�ضطلع  الذي  الديني  املغزى  اإىل  واإمنا  ذاتها،  حّد 
ملناق�ضته  �ضن�ضعى  ما  الزمني؟ ذلك  للتوظيف  االأبعاد اجلمالية  تتحقق 
عرب هذا التو�ضيف التحليلي للم�ضاهد ال�ضردية الواردة يف �ضورة الكهف 

على �ضوء املنهج التكاملي االإعجازي.

مفهــوم الزمـــن:
الزمن يف اأ�ضل اللغة ا�ضم يطلق على قليل الوقت وكثريه، والزمن 
والزمان: الع�ضر، واأزمن ال�ضيء: طال عليه الزمان)1(. والزمن - وفق 
اأنه �ضرب  ر على  وَّ الفل�ضفي - »ُمَت�ضَ »اأندري الالند« يف معجمه  حتديد 

)*(  جامعة اإلمام ابن باديس - مستغانم - الجزائر.
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هو  ُمالِحٍظ  من  مراأى  على  االأحداث  يجّر  الذي  املتحّرك  اخليط  من 
اأبدًا يف مواجهة احلا�ضر«)2(، وهو كما عّرفه »عبدال�ضمد زايد« »هذه 
املادة املعنوية املجّردة التي يت�ضّكل منها اإطار كل حياة، وحّيز كل حركة، 
واحلّق اأنها لي�ضت جمّرد اإطار، بل اإنها بع�ص ال يتجّزاأ من كل املوجودات، 
وكل وجوه حركيتها ومظاهر �ضلوكها«)3(. ويرى »عبدامللك مرتا�ص« اأنَّ 
اإدراكه  يتج�ضد  حم�ضو�ص،  غري  وجمرد  مادي،  ال  نف�ضي  مظهر  الزمن 
والوعي به من خالل ما يت�ضلط بتاأثريه اخلفي غري الظاهر، ال من خالل 
مظهره يف حد ذاته، فهو وعي خفي، لكنه مت�ضّلط ومتمظهر يف االأ�ضياء 

املج�ّضدة)4(. 
احل�ّضي  االإدراك  على  تتاأّبى  التي  املعنوية  خلا�ضيته  يكون  وقد 
اأن  يبدو  التي   - الفل�ضفية  الت�ضورات  ق�ضور جميع  بارز يف  اأثر  املادي 
ودقيق  �ضامل  تعريف  �ضياغة  عن   - منها  م�ضتقاة  التحديدات  هذه 
ي�ضتويف جوانب هذا املفهوم الكوين الذي تعّد ميزته اجلوهرية التحول 
اأخرى يف�ضح  زايد« يف منا�ضبة  األفينا »عبدال�ضمد  لذلك  واالنتقالية. 
عن هذه املرجعية التي كانت منطلقا لت�ضوره، اإذ يقول: »الزمن مفهوم 
واأكرثها  الفل�ضفية،  املفاهيم  اأدق  ملن  ـه  اإنَّ بل  �ضيء،  كل  قبل  فل�ضفي 
الزمن  كان  واإن   ،)...( واالحرتاز  االحتياط  اإىل  واأدعاها  اإ�ضكااًل، 
حدود  يف  اإليه  بالنظر  الكتفينا  خال�ضة،  اأدبية  مادة  اأو  اأدبيًا  مفهومًا 
يت�ضم  التي  التجريدية  �ضبغته  الأجل  والزمن  االأدبية«)5(.  الن�ضو�ص 
الوجود،  وماآل  واحلدوث،  القدم،  مثل  بامليتافيزيقيا،  مقرونا  »ظّل  بها 
هوية  حول  احلقيقة  يف  تتمحور  ق�ضايا  وهي  واالأزلية،  وال�ضريورة، 
الزمن، تلك الفاعلية االأ�ضا�ضية التي ال يخرج عن �ضلطانها موجود«)6(.

ولعلَّ الزمن ميكن اأن يكون - ب�ضبب من غمو�ص تلك الروؤية - من 
املفاهيم احليوية التي وقف الذهن الب�ضري ب�ضتى اهتماماته حائرًا دون 
املفكرين  الجتهاد  املجال  يف�ضح  قد  الذي  االأمر  تعريفها،  على  االتفاق 
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والدار�ضني الأجل ذلك املبتغى، ورمبا يكون هذا الو�ضع قد حمل »ب�ضكال« 
على الذهاب باأنه »من امل�ضتحيل، ومن غري املجدي اأي�ضا حتديد مفهوم 

الزمن«)7(.
ومهما يكن من اأمر اعتيا�ص اإدراك حقيقته - فل�ضفيًا - فاإن االأمر 
املوؤّكد هو اأن مظاهره جللية يف جميع مناحي احلياة، منذ اأن ُوِجدت، 
اخلفي  فعله  لفاعل  اإنه  بل  ح�ضور،  جمّرد  التجليات  هذه  يف  له  ولي�ص 
الظاهر املبا�ضر حيثما وجد، بل لعّلنا نذهب اإىل اأن له ن�ضيب مهم يف 

توجيه �ضوؤون االإن�ضان عرب م�ضريته الوجودية.
وداللة الزمن تتمّدد لت�ضمل اآفاقًا �ضتى من طبيعة احل�ضور الب�ضري. 
اأ�ضا�ص  على  التبلور  يف  اأخذت  التي  التاريخ  بفكرة  اأف�ضى  ـه  اأنَّ وح�ضبه 
وهكذا  ظالله،  ويف  هام�ضه  على  االأ�ضطورة  ح�ضور  ا�ضتدعى  كما  منه، 
�ضار باالإمكان احلديث عن م�ضتويات زمنية عّدة منها: الزمن الطبيعي 
الزمن  االجتماعي،  الزمن  النف�ضي،  الزمن  الغيبي،  الزمن  )املادي(، 
وهي  الكوين،  الزمن  واالأ�ضطورة،  اخلرافة  عوامل  اإىل  املحيل  اخليايل 
م�ضتويات مت تثمريها فّنيا يف االأدب)8(. ومل يرد ِذكر الزمن يف القراآن، 
ولكن هناك لفظ ي�ضري اإليه، ويحيل على معناه، وهو )الدهر( الذي ورد 

مرتني)9(. 
ولقد جعل »مار�ضيل برو�ضت« �ضغله ال�ضاغل حماولة اإيجاد الطريقة 
املا�ضي  الزمن  يف  د  املَُج�ضَّ ال�ضائع  الزمن  ا�ضتعادة  من  متّكنه  التي 
بو�ضفه حاويًا لر�ضيد خربات االإن�ضان وجتاربه، وقد انطلق من م�ضدر 
االأدب، وحتديدًا من عامل الرواية كي يتناول اإ�ضكالية الزمن، خالفًا ملن 
فل�ضفية  ت�ضّورات  الزمن عن  فهم  ب�ضدورهم يف  اكتفوا  �ضبقوه حينما 
التبلور  يف  للزمن  اجلمايل  التوظيف  اأخذ  وهكذا  وفيزيائية،  وريا�ضية 
من خالل االلتفات اإىل املا�ضي ونقل اأحداثه بحذافريها ومعاي�ضتها يف 
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اإليها يف رتابتها واخلنوع لها هناك  اللحظة االآنية، عو�ضًا عن الرجوع 
القائم بني زمني  التداخل  ون�ضعر جّراء ذلك  الالوجود)10(،  تخوم  يف 
املا�ضي واحلا�ضر »با�ضرتداد ال�ضعادة املفقودة« - ح�ضبما يرى برو�ضت 

- اأو حلظة املتعة واالأداء الفني.
منها  التقليدية  ة  وبخا�ضّ  - العربية  الروائية  الكتابة  �ضعيد  وعلى 
- نالحظ بجالء تاّم تكثيف النظرة املا�ضوية لدى املوؤّلفني، حيث كان 
احل�ضاري،  عمقنا  من  املنق�ضية  اللحظة  اإىل  يجذبهم  هاج�ص  هناك 
واألفينا  الق�ض�ضية،  االإبداعية  ممار�ضتهم  على  ذلك  انعك�ص  وقد 
»ومن  قوله:  خالل  من  االأمر  هذا  اإىل  يحيل  بويجرة«  »ب�ضري  الدار�ص 
خ�ضو�ضيات التوظيف الزمني داخل الن�ّص الروائي العربي االتكاء على 
الزمن املا�ضي اتكاء يكاد يكون كّليا«، ويعّلل تلك الظاهرة باأنها »مل تكن 
الروؤية،  �ضاأن  من  يحّط  قد  فطريًا، مما  اختيارًا  اأو  فّني حم�ص  بدافع 
ال�ضاحة  على  امل�ضتجّد  للو�ضع  نتيجة  ا�ضطهادي  ق�ضري  بدافع  كان  بل 
العربية«)11(، فعو�ص اأن ي�ضبح زمن املا�ضي حلظة انتقالية تنيخ فيها 
الذات من عناء التحّوالت احلا�ضمة التي يفر�ضها الواقع ق�ضد مّد ج�ضر 
بني الرتاث واملعا�ضرة وفق ت�ضّور حداثي اأمثل، يعني على تهيئة الفر�ضة 
اإىل  العودة  اأ�ضحت  الالحقة،  الزمنية  للحظة  ا�ضتعدادًا  القّوة  لتجديد 

املا�ضي مالذا للرتاجع والتقهقر)12(.
الزمن  غري  »هو  مرتا�ص«  »عبدامللك  يتمثله  كما  االأدبي  والزمن 
اأو الريا�ضياتي، فهو زمن مت�ضّلط، �ضّفاف، متوّلج  اأو النحوي  الفل�ضفي 
يف اأ�ضّد االأ�ضياء �ضالبة، ومتحّكم يف اأبعد االأمور اعتيا�ضًا«)13(. ويرى يف 
�ضياق اآخر اأنَّ دالالت الزمن يف ماألوف العادة ت�ضري اإىل ثالثة مفاهيم:

1 – التزامن: ويعني حدوث ال�ضيء دفعة واحدة، موازاة مع غريه، على 
تباعد اأو تقارب يف احلّيز.
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وال  ينتظر  فال  عجلة،  على  مير  الزمن  هذا  اأن  ويعني  التعاقب:   -  2
يتوقف وال يرجاأ، وغالبًا ما تكون حركة التعاقب مت�ضابهة احلدوث.
3 - املدة: وتعني احلال التي متتد من حلظة اإىل اأخرى معينة، من اأجل 
اإجناز عمل ما، فكاأن املدة على هذا النحو ت�ضمل التزامن والتعاقب 

معًا.

الزمن يف ن�ص الوحي:
وخلّو اخلطاب القراآين من ذكر لفظ )الزمان( ال يعني بال�ضرورة 
فقد  ذلك،  من  العك�ص  على  بل  الزمنية،  االإحاالت  من  خلوًا  جاء  ـه  اأنَّ
اًل عميقًا، و�ضار كالظل املالزم له، اإذ نرى  ل البعد الزمني فيه تاأ�ضّ تاأ�ضّ
الكربى  الثالثة  امتداداته  ب�ضتى  الزمن  مع  اخلطاب  هذا  تعامل  كيف 

التي تن�ضرف اإىل املا�ضي و احلا�ضر وامل�ضتقبل.
الب�ضرية  ومبا�ضي  الكون،  ون�ضاأة  اخللق  بفكرة  يت�ضل  فاملا�ضي 
ال�ضحيق، الذي �ضجل لنا ا�ضطرابها يف اإطار ال�ضراع القائم بني اخلري 
وال�ضر، ومن ثم �ضعي هذا االمتداد الزمني القراآين اإىل ا�ضتمداد العرب 
واملواعظ من تلك املكامن الغابرة، بغية تقومي �ضلوك االإن�ضان وتر�ضيد 
غالب  االمتداد  هذا  ي�ضتغرق  ويكاد  �ضوئها.  على  الفطري  ا�ضتعداده 

اخلطاب القراآين.
االإن�ضان  يعانق  الذي  الزمني  االمتداد  هو  احلا�ضر  اأنَّ  حني  على 
واالإرادي.  االختياري  حتّركه  وحّيز  تكليفه،  جمال  وهو  ووعي،  باإدراك 
لكونه  وانح�ضارًا،  �ضيقا  االمتدادات  هذه  اأ�ضد  يكون  ذلك  مع  ولعّله 
متفلِّتا، فهو على هذا النحو جمرد حمطة انتقالية بني مرحلة املا�ضي 

وامل�ضتقبل.
يرتبط   لكونه  القراآن،  عليها  يحيل  التي  الغاية  فهو  امل�ضتقبل  ا  اأمَّ
مب�ضائر اخللق والعباد وماآل عاقبتهم. وال ميكننا اأن ن�ضيف ب�ضاأنه اإال 
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اأنه االمتداد املتعايل على االإدراك الب�ضري، بحكم ذلك الغمو�ص الغيبي 
املق�ضود الذي يكتنفه، واإن كان القراآن يوؤثر الك�ضف عن بع�ص مالحمه 

لالإن�ضان بالقدر الذي تقت�ضيه الغاية االعتبارية.
الزمن  بني  القراآين  للزمن  ت�ضّورنا  اإطار  يف  مُنّيز  اأن  َلَنا  وينبغي 
التاريخي الذي يتناول فرتة معّينة، وبني الزمن ال�ضردي املرتبط بحدث 
اجلملة القراآنية �ضمن �ضياقها الداليل، وكالهما داخليان يتفاعل من 
وزمن  الوحي،  زمن  نحو  خارجية،  اأزمنة  مع  القراآين  الن�ّص  خاللهما 

القارئ وغريهما...)15(.
القراآين بعدًا قدا�ضيًا حم�ضًا، من حيث  وتـكـت�ضي زمنية اخلطاب 
تعانقها مع املقررات االإف�ضائية الدينية، فاالأركان التي قام عليها الدين 
االإ�ضالمي، مبوجب ما اأف�ضت اإليه املرجعية القراآنية - وبا�ضتثناء ركن 
ال�ضهادتني الذي نلفيه متحررًا من قيود الزمن - ي�ضرتط يف ا�ضتيفاء 
ممار�ضتها مراعاة موؤ�ضـرات زمنية حمددة، ففريـ�ضة كفري�ضة ال�ضالة، 
ـََلَة َكاَنـْت َعلَى  ال ت�ضتقيم م�ضروعيـتها اإال بدخول وقت معني: {اإِنَّ ال�صّ
امْلُوؤِِمنـنَِي ِكَتاًبا َمْوُقـوًتاً}، والزكاة ال تخـ�ص اإال مـا اأتى عـليه حـول من 
ـب اإال بدخـول �ضهر رم�ضان  الزمـن ممـا بلـغ الـن�ضـاب، وال�ضـوم ال يتوجَّ
جُّ  ْمه} على حني راأينا كيف كان {اْلَ {َفَمْن �َصِهَد ِمْنُكْم ال�ّصْهَر َفْلَي�صُ
وعي  كان  فقد  اإبراهيم.  ل�ضرعة  تقريرًا  القراآن  يف  َمْعُلوَماٌت}  اأَ�ْصُهٌر 
القراآن عميقا بالزمن بو�ضفه قطبًا يهتدي به االإن�ضان يف احلياة، لر�ضم 

معامل م�ضريه االأبدي يف االآخرة)16(.
الزمن يف ال�صرد الإعجازي:

ولنتوّلج االآن اإىل عن�ضر الزمن يف الق�ض�ص القراآين، وحتديدًا اإىل 
وما هي موا�ضفاته  ترى كيف حتّددت طبيعته  الكهف،  �ضورة  �ضرديات 
و�ضماته؟ واإىل اأي مدى تنّوعت امتداداته؟ وهل هناك جماالت التداخل 
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كان  وهل  فيها؟  متظهر  التي  واأ�ضكاله  م�ضتوياته  هي  وما  بينها؟  فيما 
توظيفه على ال�ضمت نف�ضه وال�ضاكلة نف�ضها التي اّطرد عليها يف االإبداع 

الق�ض�ضي الروائي الفني ذي التاأليف الب�ضري؟
خطاب  الأي  ال�ضردية  امل�َضّكالت  اأحد  الزمن  اأنَّ  به  امل�ضّلم  من  اإنَّ 
ال�ضرد  منظومات  ذلك  من  ُت�ضتثَنى  ال  احلكي،  على  يقوم  ق�ض�ضي 
م، مثله مثل املكان  التي ال ميكن لها اال�ضتغناء عن هذا املقوِّ القراآين، 
نرى  ذلك  من  العك�ص  على  بل  وغريها،  واحلوار  واحلدث  وال�ضخ�ضية 
باأن الق�ض�ص القراآين قد تعامل مع هذا العن�ضر احليوي باإدراك ووعي 
تامني نحو ما قرره »اأحمد اأبو جندي« الذي الحظ باأن »املّت�ضع الزمني 
الذي ال يحمل بني دقائقه وثوانيه اأو اأيامه ولياليه، حدثًا فنيًا ذا بال، اأو 
اأو �ضفة �ضخ�ضية من �ضخ�ضياتها تّت�ضل  موقفًا اإيحائيًا يعني القارئ، 
ة يطرد من التدّفق الروائي، اأو يهمل اأو يغفل  بالغاية العامة من الق�ضّ
يف  الزمن  مراعاة  �ضرورة  على  اإ�ضراره  غمرة  ففي  ًا«)17(.  فنيَّ اإغفااًل 
ح�ضبانه اأهمية احلدث وفنيته، واإيحائيته بالن�ضبة اإىل امللتّقي، وا�ضرتاط 
القراآين ومقا�ضده،  الق�ض�ص  ال�ضخ�ضيات الأغرا�ص  خدمة موا�ضفات 
جنده يقع يف خلط ولب�ص يوهم باأنَّه ب�ضدد احلديث عن زمنية الرواية. 

ق الروائي(. وهذا عندما يتحدث عن )التدفُّ
ال ميكننا احلديث عن زمن الكتابة يف خطاب الق�ض�ص القراآين، 
اخلطاب  هذا  الأنَّ  ورائه،  من  طائل  ال  االعت�ضاف  من  �ضرب  فذلك 
اأو  الروائية  الكتابة  حال  هي  مثلما  قرطا�ص،  على  كتابيًا  يت�ضكل  ال 
فتاأتي  غالبا؛  التخييل  من  مواده  ي�ضتلهم  الكتابي  فال�ضرد  الق�ض�ضية. 
اأحداثه وف�ضاءاته املكانية والزمانية، و�ضخ�ضياته من ورق، مهما ت�ضّبث 
ا ال�ضرد االإعجازي فقام اأّول ما قام - من الوجهة الفيزيقية  بالواقع، اأمَّ
- على �ضفوية الوحي التي تق�ّص ما جرى من وقائع، انطالقًا مما كانت 

عليه يف اأ�ضل الواقع، فال ن�ضيب فيه لالأخيلة واالأحداث امل�ضطنعة.
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االإعجازي  ال�ضرد  يف  الكتابة  زمن  عن  ن�ضتعي�ص  اأن  ميكن  ولكن 
بزمن ال�ضرد، اإذا اأ�ضار اإىل زمن نزولها واإطالع النبي �ضلى اهلل عليه 
و�ضلم عليها وحيًا، على حني ميكن ت�ضويغ زمن احلكاية )زمن احلكي( 
اإذا كان ي�ضري اإىل زمان الق�ض�ص وتاريخها، وزمن القراءة اإذا كان يدّل 
على الزمن الذي ي�ضاحب امللتقي وهو يطلع على هذا الق�ض�ص، وهو 

دية.   لتمّيزه بالتجّدد بتجّدد االأحوال واالأ�ضخا�ص،كان ذا �ضفة تعدُّ
1 - الزمن يف نباأ اأ�صحاب الكهف:

جمهر  حتت  املو�ضوعة  الق�ض�ضية  النماذج  هذه  اأوىل  لنتاأّمل 
الدرا�ضة، ونطرح الت�ضاوؤالت االفرتا�ضية االآتية: يف اأي ع�ضر ُوِجد اأولئك 
الفتية الذين اآووا اإىل الكهف ؟ ومتى اعتزلوا قومهم فرارًا بدينهم اإىل 
املكان،  ذلك  اإىل  اإيواوؤهم  كان  وهل  ؟  بعثهم  كان  ومتى  ؟  املكان  ذلك 

وا�ضتيقاظهم، بالليل اأم بالنهار ؟.
اإن ال�ضياق ال يوافينا باأي اإجابة �ضافية عن كل ذلك، واكتفى فقط 
باإح�ضاء مدة لبثهم داخل الكهف منذ اأن اآووا اإليه اإىل اأن عرث النا�ص 
عليهم، وهي: {َثَلُثَماَئٍة �ِصِننَي َواْزَداُدوا ِت�ْصًعا}. فهذا التحـديد للمدة 
بل  »قتادة«)18(،  عن  التفا�ضري  روت  كما  اليـهود،  عن  حكايـة  يكن  مل 
ـه بيان وتف�ضيل ملا اأجمل  اإعالم على وجه اليقني)19( منه تعاىل؛ اإذ اإنَّ
َرْبَنا َعلَى اآَذاِنِهْم يِف اْلَكْهِف �ِصِننَي َعَدًدا}، ثم اإن التذييل  ابتداء { َف�صَ
ـه قيل: قل اهلل اأعلم مبا لبثوا، وقد اأعلم فهو احلّق  الذي ورد بعده، »كاأنَّ
ال�ضحيح الذي ال يحوم حوله �ضّك قّط«)20(، كان لغاية اإعجازية تبكيتية 

متّكن الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم من اإقامة احلّجة على خ�ضومه.
اأورده  ما  يرجح  اهلل«  خلف  اأحمد  »حممد  اأنَّ  كيف  هنا  راأينا  وقد 
املّدة  على  ين�ّص  مل  القراآن  اأنَّ  اإىل   - اإليه  ي�ضر  مل  كان  واإن   - قتادة 
اأهل  اآراء بع�ص  ال�ضائلني، معتمدًا على ما نقله من  املذكورة من مقول 
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زة لهذا املزعم، وعلى موقف »عبدالوهاب النجار« يف رّده  التاأويل املعِزّ
على اأقوال امل�ضت�ضرقني ملا تطرقوا اإىل مادة )اأ�ضحاب الكهف( يف دائرة 

املعارف االإ�ضالمية)21(.
التاأويل  اإثبات هذا الوجه من  اأنَّ »خلف اهلل« حري�ص على  واحلق 
اعتقاد  ق�ض�ضه  بع�ص  يف  ي�ضور  القراآن  اأن  من  لت�ضوره  تدعيما 
كان  واإن  لها،  االنت�ضار  يف  اأفرط  فكرة  وهي  واملخاطبني،  املعا�ضرين 

ذلك على ح�ضاب قدا�ضة الوحي.  
وال ن�ضتطيع الت�ضليم بهذا املوقف، واإن كان يبدو من بع�ص وجوهه 
�ضائغا، وذلك اأن اهلل كان حري�ضًا على نقل هذه االأخبار باأمانة و�ضدق، 
فال ينبغي اأن يلتب�ص بها االفرتا�ص والظن وجمرد التقدير الذي ال يعدو 
ـه كتاب {ال َياأِْتيِه اْلَباِطُل ِمْن  اأن يكون رجما بالغيب، وهو الذي قرر باأنَّ
َبنْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه})22(. ثم اإنَّ ال�ضياق االإعجازي كان قد قرر بدءًا 
باأن بعثهم من مرقدهم كان لغاية التاأكيد للقوم املتنازعني يف اإح�ضاء 
ْزَبنْيِ اأَْح�َصى مِلَا َلِبُثوا اأََمًدا}. فكيف ي�ضرب  مدة لبثهم {ِلَنْعلََم اأَُي اْلِ
عن تعيينها، فيم�ضي ذكر النباأ دون اإطالعهم واإطالعنا معهم بها على 

وجهها احلقيقي ؟!!
ما عدا هذه احلقيقة الزمنية التي حر�ص القراآن على تعيينها يف 
ختام �ضرد اأحداث هذا النباأ الق�ض�ضي، ال جند اأي اإحالة اأخرى توؤ�ض�ص 
الق�ض�ص  عامة  حال  عليه  هي  مثلما  لالأحداث،  التاريخية  للزمنية 
عناية  اأي  يوىل  ال  االإلهي  الق�ّص  مقام  اأنَّ  نالحظ  حيث  القراآين، 
ال  التي   - االأخرى  ال�ضردية  املقومات  غرار  على   - الزمن  بتف�ضيالت 

تعني على تاأدية غر�ص اعتباري اأو تذكريي اأو اإر�ضادي.
املق�ضود  وكاأنه  القراآن،  ق�ض�ص  يف  يرد  الزمن  باأنَّ  نعتقد  ال  اإننا 
لذاته، كما يت�ضور »حممد طول«)23(، ولو �ضّلمنا بذلك لكان حريًا مبقام 
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الق�ّص االإلهي اأْن يحّدد زمنية كّل حادثة َيُهمُّ بذكر تف�ضيالتها. بل اإنَّ 
مو�ضع العربة الذي يتحّقق من الذكر هو االأمر املرام دائمًا، لهذا نّتفق 
ـه كان مناط االإعجاز اخلربي. هذا ويجب  معه فقط حينما ي�ضري اإىل اأنَّ
تعيني  تتعّمد  ال�ضرد  بفاعلية  امل�ضطلعة  االإلهية  الذات  اأنَّ  اإىل  ن�ضري  اأن 
التي يتحّدث فيها عن االأخبار املعلومة لدى  الزمنية فقط يف احلاالت 
االإعجازية.  الغاية  تكتمل  كي  وذلك  منهم،  اليهود  وال�ضيما  الكتابيني، 
َعلَى  الذي: {َمرَّ  تعاىل عن  �ضياق حديثه  اأي�ضًا يف  نراه  ما  ذلك  ومن 
َبْعَد َمَواِتَها  اأَنَّى ُيْحيي َهِذِه اهلُل  َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعلَى ُعُرو�ِصَها َقاَل 

َفاأَماَتُه اهلُل ِماَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُه})24(.
التعيني  �ضبقت  اأخرى  زمنية  اإحاالت  خم�ص  ر�ضد  ميكن  اأنه  على 
َرْبَنا َعلَى اآَذاِنِهْم يِف اْلَكْهِف �ِصِننَي  الزمني، من ذلك قوله تعاىل: {َف�صَ
يف  جاء  وما  اأََمًدا}،  َلِبثوا  ملِاَ  اأَْح�َصى  ْزَبنْيِ  اْلِ اأَيُّ  و{ِلَنْعلََم  َعَدًدا}، 
ُكِم  {َربُّ َيْوٍم}،  بع�َص  اأَْو  يوما  {َلِبْثَنا  وت�ضاوؤلهم:  ا�ضتيقاظهم  موقف 
بعد  ما  اإىل  اأرجئت  بل  املدة،  عندها  تتحدد  مل  َلِبْثُتْم}،  مَبا  اأَْعلَُم ِ
الهام�ضي عليه، وهذا  التعقيب  نهاية  اأطوار اخلرب، وحتديدًا، يف  �ضرد 
نفو�ص  لدى  اليقيني  واالإيحاء  التاأثري  من  ممكن  قدر  اأكرب  ال�ضتحداث 
تلك  وراء  من  يروم  ال�ضياق  وكاأنَّ  اخلرب،  جو  يف  املنخرطني  املتلقني 
�ضت�ضفر  عما  الرتقب  من  نوع  واإحداث  ا�ضتثارتهم،  الغام�ضة  االإحاالت 
عنه مفاجاآت الغيب التي �ضتف�ضي حتمًا - وقد اأف�ضت - باملدة املعلومة 

التي لبثها الفنية بالكهف.
وهناك وجه اآخر يتعّلق بهذه املّدة الزمنية امل�ضتوفاة بالكهف، وهو 
ا ياأتي يف مقام الداللة على خرق اهلل لل�ضنن الكونية،  اأنَّ ذكر ال�ضنني اإمنَّ
ي�ضاوي  ال  فاعتباره  مّدته،  طالت  مهما  الزمن،  بطبيعة  احتفاله  وعدم 
حتى  بان�ضياب،  ميّر  تدعه  بحيث  االإلهية،  القدرة  اإىل  بالقيا�ص  �ضيئًا 
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ت�ضتكمل وجه احلكمة فيه على الوجه الذي اأرادت. وال يخفى ما يف ذلك 
من حتدٍّ اإعجازي �ضارخ)25(. 

اعتمدها  التي  لالأفعال  الزمنية  ال�ضيغة  يف  نظرنا  دّققنا  لو  نا  اإنَّ
ال�ضياق االإعجازي يف اآيات هذا النباإ الق�ض�ضي، لوجدناها ترتاوح من 
املرحلة  وبداية  االإجمالية،  ال�ضردية  املرحلة  املا�ضي يف  بني حالة  جهة 
 - لبثوا   - بعثناهم   - ف�ضربنا   - فقالوا   - )اآوى  التف�ضيلية:  ال�ضردية 
اآمنوا - زدناهم - ربطنا - قاموا – فقالوا( وذلك اأمر طبيعي يتنا�ضب 
وطبيعة االأحداث امل�ضتح�ضرة من امتداد الزمن الغابر، فاالأفعال هذه 
م�ضحونة باإيحاءات ما�ضوية حتيل على زمنية حديثة منق�ضية، ال �ضبيل 

لنا باإدراكها اإال من باب اال�ضرتجاع القراآين.
وترتاوح من جهة اأخرى بني حالة امل�ضارع يف معر�ص و�ضف حال 
الفتية وهم يف �ضبات عميق، اإذ يحيلنا ال�ضياق اإىل م�ضهد قراآين مفعم 
باالإيحاء والت�ضخي�ص والت�ضوير مما يجعل القارئ وامل�ضتمع ي�ضاهدان 

املو�ضع ويلتقيان بالفتية ويطالعان اأحوالهم.
 - وحت�ضبهم   - تقر�ضهم   - تّزاور   - )ترى  امل�ضارعة  االأفعال  اإنَّ 
اال�ضتقرار،  عن  معرّبة  امل�ضهد،  ذلك  وقائع  ل�ضرد  ة  املتخريَّ ونَقّلبهم(، 
بالتكرار  توحي  الزمن،  على  مفتوحة  اأفعال  فهي  احل�ضور.  على  وداّلة 
والدميومة واال�ضتمرارية هذا من خ�ضائ�ص االأ�ضماء ال الفعل امل�ضارع. 
ا االأفعال فهي تدل على التجدد واحلدوث، وكاأنها حال التزال تالزمهم  اأمَّ
اأو  املا�ضي،  يف  حا�ضرين  االأفعال  هذه  وجتعلنا  خربهم،  نطالع  ونحن 
جتعل املا�ضي حا�ضرًا معنا، ي�ضاف اإىل ذلك و�ضع ا�ضم الفاعل )با�ضط 
ذراعيه( و�ضيغته التي تدّل على ما كان ي�ضميه النحاة قدميا بــ: )الفعل 
الدال  التباطوؤ،  االأحداث من حيث  الإيقاع  م�ضاير  اإيحاء  ففيه  الدائم( 
على حالة ال�ضكون واال�ضتقرار الطويل التي تن�ضاب فيها حركية الزمن 

الطبيعي)26(.  
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وت�ضرتّد بعد ذلك حالة املا�ضي موقعها يف �ضرد االأحداث مبا�ضرة 
مع امل�ضهد الفجائي التايل امل�ضور حلال بعثهم من مرقدهم، كما يبعث 
املريع  ال�ضكون  ذلك  بعد  باحلركة،  يعج  م�ضهد  وهو  احلياة،  اإىل  امليت 
الذي كان منذ قليل �ضيد املوقف، فالقوم اأول ما ي�ضاألون عنه مدة لبثهم 
بالكهف، وينتهون مبجرد اأن تكتمل ا�ضتفاقة الوازع االإمياين فيهم اإىل 
عزو اأمر ذلك اإىل اهلل، وكاأّن حد�ضًا خفّيًا يف بواطنهم يوعز اإليهم باأنَّ 
رًا بعناية مل يتبّينوا حقيقته بعد،  اإلهيًا ُمَدبَّ اأمرًا  اأو  اآيًة  يف تلك امل�ضاألة 
باأنف�ضهم،  الطعام  اإىل  واحلاجة  اجلوع  غريزة  ذلك  اأثناء  وتـتحّرك 
فُيوفدون اأحدهم القتناء �ضيء منه، طالبني منه التلّطف حر�ضًا وحذرًا 

من افت�ضاح اأمرهم.
واالأفعال املنتقاة ل�ضرد وقائع هذا امل�ضهد ور�ضد حماوراته )بعثناهم 
متدافعة متالحقة  ما�ضية، جاءت  لبثنا...(   - لبثتم   - قالوا   - قال   -
تلد احلدث تلو االآخر، »فال جمال للرتاخي يف م�ضهد فيه االنبعاث وفيه 
املفاجاأة وفيه اال�ضطراب«)27(، فال�ضورة الزمنية هنا مقابلة لل�ضورة 
م�ضهد  يف  والرتاخي  التباطوؤ  داللة  ذي  احلا�ضر  على  املحيلة  الزمنية 
و�ضف الفتية وهم نائمون بالكهف فداللة املا�ضي هنا تتنا�ضب مع زمنية 

احلدث امل�ضتدعى من جمريات وقائع الدهر ال�ضالف. 
واالأمر نف�ضه ينطبق على م�ضهد العثور الذي مييط فيه �ضياق ال�ضرد 
الق�ض�ضي،  النباأ  من  االعتباري  الديني  الغر�ص  عن  اللثام  االإعجازي 
وحكم اأفعال امل�ضارع هنا )ليت�ضاءلوا - ليعلموا - اإذ يتنازعون(، وكذلك 
الرغم من  على  وهذا  )لنعلم(  االإجمايل  ال�ضردي  امل�ضتوى  ما جاء يف 
اأنها ت�ضري اإىل م�ضتويات حدثية متقدمة يف الزمن فلعل احلكمة االإلهية 
ارتاأت هنا ربط زمنية الوقائع براهنية املوقف ال�ضردي الذي ا�ضتدعى 
اليهود  وهم  بالوحي،  املخاطبني  من  اأجوائه  لتقريب  النباأ؛  هذا  ق�ّص 
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باأنهم  وليح�ّضوا  و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  للنبي  املعا�ضرون  وامل�ضركون 
حا�ضرون يف تلك امل�ضاهد يعاينون تف�ضيالتها، والغاية من ذلك جتلية 

العربة، واإحداث االإقناع عن طريق اال�ضتثارة واالإيحاء.
وهناك مظهر �ضردي ميّيز زمنية ق�ض�ص اأ�ضحاب الكهف، وهو ما 
 prolepse( يعرف يف التـنظري النقدي الق�ض�ضي بال�ضابقة املو�ضوعية
objective /(. وقد ي�ضار اأي�ضًا اإىل هذا املظهر التنافري الزمني ب�ضبق 

م�ضبقًا  اإليه  االإ�ضارة  اأو  اإيراد حدث  ويعني   ،)anticipation( االأحداث
ال�ضرد،  املتلّقي مباآل  اإعالم  املفيد  باأنه من  الذي يرى  ال�ضارد  ِقَبِل  من 
التي �ضتف�ضي  االأحداث  الت�ضويق يف داخله ملعرفة  نوع من  ابتعاث  بغية 

اإليه)28(.
وهو ما ا�ضطنعه ال�ضياق االإعجازي عندما لّوح من خالل امل�ضتوى 
ال�ضردي االإجمايل اإىل ما �ضتنتهي اإليه الوقائع بالفتية؛ حيث �ضرد علينا 
حدث رقادهم الطويل وبعثهم منه، ثم اختالف النا�ص يف مّدة لبثهم: 
اأَُي  ِلَنْعلََم  َبَعْثناُهْم  ُثَم  َعَدًدا  �ِصِننَي  اْلَكهِف  يِف  اآَذاِنِهْم  َعلَى  َرْبنا  {َف�صَ
ْزَبنِي اأَْح�َصى مِلَا َلِبثوا اأَمًدا} كّل ذلك ك�ضف عنه ال�ضرد االإعجازي،  اْلِ

قبيل التف�ضيل ال�ضردي للوقائع الق�ض�ضية.
2 - الزمن يف املثل الق�ص�صي »�صاحب اجلنتني«:

واإذا ما اأُتيح لنا تاأّمل زمنية املثل الق�ض�ضي - اأو الق�ض�ص التمثيلي 
عليه  تنطبق  الذي   - اإطالقه)29(  الدار�ضني  بع�ص  يحّبذ  ما  نحو  على 
نا ال نر�ضد  حدود الق�ض�ص، مادام يّتخذ له اإطارًا �ضرديًا متكاماًل، فاإنَّ

�ضوى اأربع اإحاالت زمنية:
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وانفتاحيته  الزمن  تفيد ال حمدودية  االأوىل  االإحالة  )اأبدًا( يف  فــ 
م�ضتبعدا  بدهريتهما،  اعتقاده  يعّلق  اجلّنتني  ف�ضاحب  الالمتناهية. 
و)ال�ضاعة(  ال�ضرمدية.  بدميومتهما  الظّن  قاطعا  وزوالهما،  فناءهما، 
اأ�ضل اال�ضتقاق اللغوي تعني الوقت من  اأنها يف  يف االإحالة الثانية، مبا 
الليل والنهار، فاإنها قريبًا من ذلك املدلول، ت�ضري هنا اإىل الوقت املعلوم 
منه  اغرتارًا  اأنكره �ضاحب اجلّنتني  الذي  الدنيا،  وفناء  ال�ضاعة  لقيام 
وهناك  هنا  الزمنية  توظيف  فجاء  نعمة.  من  اهلل  مكّنه  ومبا  بنف�ضه، 
معا، لع�ضد ت�ضوير موقف اإنكاري كفري �ضافر �ضدر عن ذلك الرجل، 
وهذا ما يحملنا على اال�ضتنتاج باأن توظيف ظاهرة الزمن يف الق�ض�ص 
اإيحاوؤه  يعمل  اإذ  الدينية،  العربة  مبقام  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  القراآين 

على جتليتها.

1 - {ما اأَُظنَّ اأْن َتبيَد هذِه اأََبًدا}
اَعَة َقاِئَمًة} 2 - {ما اأَُظنَّ ال�صَّ

َها َغْوًرا} ِبَح َماوؤُ 3 - {اأْو ُي�صْ

ْيه...} 4 - {فاأ�صَبَح ُيَقلُِّب َكفَّ

حكاية  معر�ص  يف  و�ضيقتا 
اجلّنتني  �ضاحب  اغرتار  اهلل 
الكافر مبركه املاّدي املرموق، 
واإنكاره  فنائه،  عدم  ظاّنًا 

للبعث.
اهلل  حكاية  مقام  يف  وذكرت 
وتوّقعه  املوؤمن  الرجل  لرجاء 
الكافر،  �ضاحبه  جّنة  اإهالك 
بعدما ا�ضتنفد اأ�ضاليب ن�ضحه.
وذكرت يف �ضياق �ضرد اهلل 
االإبادية  االإحاطة  حلدث 

مبقدرات الكافر.
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الثالثة  االإحالة  اإىل  انتقلنا  ما  اإذا  ن�ضتنتجها  نف�ضها  واملالحظة 
ب�ضيغة  واردًا  نف�ضه  الفعل  بحيث جند  )فاأ�ضبح(،  والرابعة  )ي�ضبح( 
ا احلالة االأوىل، ففيها  امل�ضارع تارة، وب�ضيغة املا�ضي تارة اأخرى؛ فاأمَّ
اأخرى،  حال  اإىل  حال  من  ال�ضريورة  داللة  ولها  وترّقب،  وتوّقع  رجاء 

تواكب ال�ضريورة والتحّول الزمني من اإم�ضاء اإىل اإ�ضباح.
هذا  باأنَّ  �ضمني  اإيعاز  من  هنا  امل�ضارعة  داللة  يف  ما  يخفى  وال 
للعناد  والنتيجة احلتمية  الواقع،  االأمر  لهالك اجلنة يف حكم  الرتّقب 
واملكابرة، االأمر الذي ثبت حتّققه بت�ضديق االإرادة االإلهية لتوّقع املوؤمن 
)احلالة الثانية(، وقد جاء بيان ذلك يف �ضيغة املا�ضي الدال على وقوع 
احلدث وانق�ضائه. فال�ضياق االإعجازي - كعادته - ربط ربطًا متنا�ضقًا 
التوّقع  حتقيق  حالة  وبني  احلا�ضر،  �ضيغة  يف  املاثلة  التوّقع  حالة  بني 
الوارد يف �ضيغة املا�ضي، وكاأنَّه ا�ضتاأنف ت�ضوير ما �ضرع فيه املوؤمن يف 

�ضياق ارتقابه الرجائي.
ياأتي  فمثلما  القراآين،  الق�ض�ص  الزمني داللة مهمة يف  وللتحديد 
ذكر الليل مت�ضاوقًا مع املواقف الع�ضيبة املحفوفة باملخاطر واالأحداث 
العظيمة ذات ال�ضاأن احليوي واحلا�ضم، ملا يتوافر يف هذا احليز الزمني 
االأمور،  وتدبري  االأعمال  الإجناز  ئة  املهيَّ واخلل�ضة  الهدوء  ظروف  من 
مواقف  مع  متنا�ضبًا  واالإ�ضراق  االإ�ضباح  ذكر  غالبًا  يرد  املكر؛  واإخفاء 
املثل  هذا  يف  نلحظها  التي  احلال  والعقاب)30(،  واالنتقام  االإهالك، 
يف  وقع  ا  اإمنَّ احلدث  اأنَّ  على  )اأ�ضبح(  الفعل  يدّل  حيث  الق�ض�ضي، 
�ضاعة مبّكرة من ال�ضباح ح�ضب اإف�ضاء ال�ضياق ؛ فمثلما يحيق العقاب 
النهار،  اأّول  مع  الزمن  من  ال�ضاعة  هذه  يف  ال�ضالفة  باالأمم  اجلماعي 
ويتفّرقوا يف م�ضالكهم منت�ضرين  �ضوؤونهم،  اإىل  املجرمون  َيُهبَّ  اأن  قبل 
اإىل معاي�ضهم، حتى تاأخذهم بغتة الهالك االنتقامي جمعيا، وال ت�ضتثني 
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اأهواله،  منهم نفرًا، وحتى ي�ضري باإمكانهم م�ضاهدة العقاب، ومعاينة 
غروره  جزاء  ليعاين  اإ�ضباحا،  اجلنتني  ب�ضاحب  كذلك  حاق  ووقعه، 
وكفره، فهذه االإحالة الزمنية اأ�ضهمت يف جتلية العربة له اأواًل، والعظة 
والتذكري للمعا�ضرين للنبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم، ول�ضائر النا�ص ثانيًا.

3 - الزمن يف نباأ مو�صى واخل�صر:
ال�ضالم  عليه  مو�ضى  �ضرية  من  االإعجازي  ال�ضرد  انتقاه  ما  ا  واأمَّ
وخربه مع العبد ال�ضالح )اخل�ضر(، فيكاد يكون اأي�ضًا خايل الوفا�ص 
من االإحاالت الزمنية، اإذا ما ا�ضتثنينا كلمة )حقبا( التي �ضرنى اأمرها 
الفرتة  تعيني  عن  كذلك  هنا  ي�ضرب  االإعجازي  فال�ضياق  حني،  بعد 
الزمنية لهذه الرحلة الغام�ضة ذات الغاية املجهولة، كما يتبّدى ظاهريًا 
للوهلة االأوىل - التي تاأّهب لها مو�ضى باأمر رّبه - وفق ما يذكره االأثر 

النبوي ال�ضريف - م�ضطحبًا اإليها  فتاه.
فال يبنيِّ حتديدًا يف اأي مرحلة من تاريخ ر�ضالة مو�ضى ونبوته، فاإذا 
كنا نفهم �ضمنيا اأنها كانت اأثناء زمن البعثة، وبعد خروج بني اإ�ضرائيل 
نا ال نتبنيَّ بالتحديد، اأكان قبل التيه اأم  من م�ضر واإهالك فرعون، فاإنَّ

بعده ؟ اأم كان قبل ذهابه مليقات ربه اأم بعده ؟...
اإنَّ التاأ�ضي�ص الزمني لالأحداث، اإذن �ضبه مغيَّب، فال نعلم من اأمر 
زمنية هذا النباأ الق�ض�ضي اإال اأنَّ جريان وقائعه كان يف وقت فائت �ضبق 
متقّدما  كان  الذي  ال�ضالم  عليه  مو�ضى  عهد  االأقّل يف  وعلى  انق�ضاوؤه، 
عن ع�ضر االإ�ضالم، وحتديدا عن اللحظة التي �ُضِرد فيها بقرون ال يعلم 

تها اإال اهلل. ِعدَّ
حكاية  مقام  يف  وردت  فقد  )حقبا(،  لكلمة  الزمنية  االإحالة  ا  واأمَّ
اهلل قول مو�ضى الذي توجه به اإىل فتاه، حينما �ضرعا يف ال�ضفر، على ما 
يبدو من ال�ضياق: )ال اأبرح حتى(؛ اأي: ال اأزال اأ�ضري، ففيه ما يدّل على 
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اأنهما �ضرعا يف ال�ضري نحو جممع البحرين. واحلقب على ما قال البع�ص 
العام، وعلى ما قاله اآخرون: ثمانون عامًا، وقيل: الدهر)32(.

املعنى  فاإنَّ  احلقب،  مّدة  تقدير  يف  االختالف  كان  مهما  ولكن 
من  اإنفاقه  على  العزم  مو�ضى  ثنى  الذي  الطويل،  الزمن  هو  املق�ضود 
اأجل بلوغ جممع البحرين، ويف هذا بيان حلر�ضه ال�ضديد على امل�ضيِّ يف 

طلب غايته امل�ضروبة، مهما طال به الزمن. 
ففي هذه االإحالة الزمنية تعبري عن الت�ضميم والعزم على ن�ضدان 
ـه يثبت مرة  هدف ما، ال عن املدة على وجه التحديد)33( وهذا ال�ضك اأنَّ
اأخرى ما ا�ضتنتجناه من اأنَّ الزمن ال تاأتي عوار�ضه يف ال�ضرد االإعجازي 
خلدمة  ا  واإمنَّ فقط،  امل�ضتغرقة  اْلـُمَدد  وتقدير  للوقائع  التاأريخ  ملجرد 
ر اإيحائيته  االأغرا�ص الق�ض�ضية القراآنية وتعزيزها، ذلك اأنَّ ال�ضياق يثمِّ
مثل  التوجيهية،  واملقا�ضد  االعتبارية،  املواقف  لتقوية  التاأثريي  وبعده 
هذا املوقف الذي يق�ضد اخلطاب القراآين من ورائه اإىل اإر�ضاد النا�ص 
يف  التواين  وعدم  العزم  وعقد  الت�ضميم  على  الثبات  قيمة  وتعليمهم 

حت�ضيل املنافع والف�ضائل.
يتعّلق  جمايل  ملنحى  تفّطن  قد  بكري«  »عبدالكرمي  الباحث  وكان 
من  منطًا  هناك  اأنَّ  اإىل  اأ�ضار  حينما  الق�ض�ضي،  النباأ  هذا  بزمنية 
بالن�ضبة  اأخرى  ما�ضية  اأحداث  �ضرد  اإىل  ين�ضرف  القراآين  الق�ض�ص 
اإىل اأحداث احلكي، بحيث ن�ضري اأمام واقع ما�ضوي ُم�َضّكل من املا�ضي 
بزمن  املتعّلقة  امل�ضرودة  االأحداث  ومن  الق�ض�ضي،  النباأ  يحكيه  الذي 
هذه  الإبراز  االإعجازي  ال�ضرد  ل  ويعوِّ املا�ضي(.  )ما�ضي  اأي:  احلكي، 
التقنية الزمنية على ا�ضتخدام االأداة التعبريية )كان( التي يقول عنها 
تاأتي  بحيث  املا�ضي،  ي�ضتمّر يف  لتجعل احلديث  ُخِلَقت  اإنها  النحويون: 
عنا  تغيب  اأن  دون  اجلديد،  املا�ضي  على  ُيِطـلُّ  منفـذا  اأمامنا  ع  لت�ضـرِّ

ة االأ�ضلية)34(. اأحداث الق�ضّ
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وهذا االأمر يتجّلى هنا، حيث اإنَّ مو�ضى يجد نف�ضه اأمام متواليات 
حدثية تغمرها الغرابة والذهول واملفاجاآت والغمو�ص املطبق ويحتجب 

�ضرها �ضرديًا عنا نحن املتلقني اأي�ضًا:

واإماطة اللثام عن هذه االأ�ضرار يقت�ضي الغو�ص يف املا�ضي اجلديد 
الذي تنقلنا اإليه )كان(، لنتاأّمل ذلك:

- اأما ال�ضفينة فكانت مل�ضاكني... وكان وراءهم ملك...
- واأما الغالم فكان اأبواه موؤمنني...

اأبوهما  وكان  لهما  كنز  حتته  وكان  لغالمني...  فكان  اجلدار  واأما   -
�ضاحلًا...

فعودة )كان( مع كل حدث متخ�ضت عن اإيحاء م�ضتمر باأنَّ هناك 
اإحاالت على املا�ضي من خالل املوقع الزمني للوقائع املحكية. وحت�ضرنا 
اأطلق  مرتا�ص«  »عبدامللك  الباحث  اإليها  اأ�ضار  كان  �ضردية  تقنية  هنا 
داخل احلكي  فرعي  ت�ضمني حكي  ويعني  ال�ضردي)35(  )التداخل  علها 
االإطاري، بحيث يتولَّد مع كل حكي فرعي ثانوي عن�ضر حدثي جديد، 
تت�ضل  اأخرى  واإ�ضارات  عنا�ضر  ت�ضاُف  قد  كما   - جديدة  و�ضخ�ضية 
اال�ضتواء  يف  النهائي  مداه  يبلغ  اأن  اإىل   - ال�ضردية  الت  اْلـُم�َضكِّ بباقي 
اأ�ضراَر  ملو�ضى  اخل�ضر  ك�ضف  �ضياق  يف  نعاينه  الذي  االأمر  ال�ضردي، 
ت�ضّرفاته ومواقفه الغام�ضة الثالثة. فاقت�ضى تاأويل �ضرد كل منها �ضرد 

ن�ضق ق�ض�ضي فرعي متناه يف االإيجاز والق�ضر، يت�ضل به:  
ًبا}. - {اأما ال�صفيَنُة فَكانت مِلَ�َصاكنَي َيْعَمُلوَن يف الَبْحِر... َغ�صْ

... واأَْقَرُب ُرْحًما}. ِمَننْيِ - {واأما الُغَلُم َفَكاَن اأََبَواُه ُموؤْ
َداُر َفَكاَن ِلُغَلمنِي َيِتيَمنْيِ يِف امْلَِديَنِة... َرْحَمٌة مْن َربَِّك...}. - {واأما اجْلِ

- اإقامة جدار يف قرية اأهلها لئام دون اأجر- قتل الغلم- خرق ال�صفينة
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واحد  اجتاه  نحو  الغالب  يف  زمنيًا  ت�ضري  االأحداَث  فاإنَّ  وعمومًا، 
من املا�ضي اإىل احلا�ضر اإىل امل�ضتقبل، واأن االأفعال فيها تتتابع بتتابع 
االأحداث واالأزمنة، ت�ضاعدها يف ذلك اأدوات الربط كــ )الواو( و)الفاء( 

التي نرى �ضيوعها بكثافة يف ترتيب اأحداث هذا النباأ الق�ض�ضي.
ويالحظ اأي�ضًا اأنَّ الفعل املا�ضي الوارد يف اأول ال�ضرد اأبعد يف امل�ضّي 
املا�ضية املوجودة  االأفعال  فاإنَّ  املقابل  الوارد يف و�ضطه، ويف  الفعل  من 
يف نهاية ال�ضرد اأقرب يف امل�ضي من االأفعال الواقعة يف و�ضطه، وهكذا 
تخ�ضع دالالت االأفعال لرتتيب ي�ضاير اجتاه الزمن. وهذه اخلا�ضية تّطرد 
يف غالب ال�ضرد القراآين)36(، مثلما هي احلال مع حديث ذي القرنني 
»ي�ضلك  حيث  واملنطقي،  التعاقبي  بالرتتيب  حدثيته  تت�ضم  الذي  اأي�ضا 
يف  التدرج  م�ضلك  تـناوله  اإذا   - بالزمن  االإعجازي[  ال�ضردي  ]ال�ضياق 

تتابع اأحداثه...«)37(. 
4 - الزمن يف نباأ ذي القرنني:

فال  الزمن،  حتديد  من  تامًا  خلوًا  القرنني  ذي  نباأ  �ضردية  خلت 
نعرف عن ع�ضر هذا الرجل �ضيئًا، ومل يرد يف منت اخلطاب القراآين 
)الق�ض�ضي( اأية اأيقونة )icône( معلمية دالة توؤرخ لذي القرنني على 
وجه التقريب، وت�ضعه يف اإطار زمني ي�ضري اإىل ع�ضر معنّي، كالتي قد 
الق�ض�ضي  ال�ضرد  ي�ضتعي�ص  بحيث  اأخرى،  ق�ض�ص  يف  مثاًل  جندها 
بع�ضور  اقرتنت  باأعالم  الدقيقة،  الزمنية  االإحاالت  عن  فيها  القراآين 
اأخرى،  الأعالم  بها  فيوؤرخ  الزمن،  دالالت  عليه  تنطوي  ملا  حمّددة، 
كالتاأريخ للوط باإبراهيم، وكالتاأريخ لقارون واخل�ضر مبو�ضى، وكالتاأريخ 
ال�ضخو�ص  النماذج من  العذراء مرمي. فهذه  بعي�ضى من خالل  لزكريا 

القراآنية تعد مبثابة املعامل )repères( يف تاريخ الب�ضرية)38(. 
وال �ضك - واحلال هذه - اأنَّ احلمولة امل�ضمونية مبا تف�ضي اإليه من 
اأغرا�ص ومقا�ضد دينية تقريرية الكامنة يف هذا النباأ، مل تكن بحاجة 
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عن  االإعجازي  ال�ضردي  ال�ضياق  ا�ضتغنى  لذلك  الزمنية.  االأبعاد  اإىل 
االعتماد عليها، لعدم فعاليتها هنا يف اأداء هذه املقا�ضد املتوخية اإبراز 
مواقف العظة والتذكري التي ت�ضّمنها ذكر حديث ذي القرنني، وهو ياأتي 
على مراحل حيوية من �ضريته. بيد اأنَّه ال يح�ضن بنا اإغفال تلك االإحاالت 
الزمنية الثالث الواردة يف اأثناء ال�ضرد، دون حتديد وظائفها التاأثريية:

نعاين و�ضف حال  والثاين،  االأول  ال�ضرديني  باملقطعني  يتعّلق  فيما 
ال�ضم�ص وهي تغرب تارة، وت�ضرق تارة اأخرى، وهذا يقت�ضي اآليًا ومنطقيًا 
الزمني  امل�ضري  الت�ضكيل واحلدوث �ضمن  اأنَّ هناك حتّواًل وقتيًا ب�ضدد 
الطبيعي االطرادي، الناجم عن حركة االأر�ص الدورانية حول حمورها، 
التي يرتّتب عنها تعاقب الليل والنهار عرب فرتات زمنية تندرج �ضمن 
ال�ضم�ص وطلوعها، ولكن ال يقرتن ذلك بزمنية  نطاقها مرحلتا غروب 
اأي حدث معني، �ضوى حتديد حّيزين مكانيني غري معلومني - على االأقّل 

لدينا - من االأر�ص.
ت�ضوغ،  ال  االأر�ص  ومغربًا)39( من  م�ضرقًا  فر�ضية حتديدهما  حتى 
ذلك اأنَّ كّل بقعة من االأر�ص، مهما كان موقعها اجلغرايف معّر�ضة ملداهمة 

ال�صم�ص  مغرب  بلغ  اإذا  {حتى   -  1

وجدها تغرب يف عني حمئة...}
ال�صم�ص  مطلع  بلغ  اإذا  {حتى   -  2

وجدها تطلع على قوم مل جنعل 
لهم من...}

اء  {فاإذا جاء وعد ربي جعله دكَّ  -  3

وكان وعد ربي حقاً}

�ضياق  يف  وردت  زمنية  اإحالة 
حتديد حيز مكاين من االأر�ص
�ضياق  يف  وردت  زمنية  اإحالة 
من  اآخر  مكاين  حيز  حتديد 

االأر�ص
اإليها  اأ�ضار  زمنية  اإحالة 
الفاعل يف �ضياق اإخباره القوم 
هي  التي  ال�ضد  دك  ب�ضاعة 

قبيل يوم القامة
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�ضاعة الغروب، كما هي معّر�ضة حللول �ضاعة الطلوع )ال�ضروق(، لذلك 
ال نرى بّدا من اعت�ضاف التاأويالت حيال هذا االأمر، واهلل اأعلم.  

املذكورتني  الزمنيتني  االإحالتني  اأنَّ  كيف  لدينا  ات�ضح  وهكذا 
االأحداث،  بزمنية  ات�ضالهما  من  اأكرث  املكاين،  بالتحديد  مرتبطتان 
ليتجّلى اأنَّ اأمامنا مظهرًا اآخر من مظاهر الرباعة ال�ضردية االإعجازية 
من  جاعلة  واحد،  موقف  يف  واملكان  الزمان  بعدي  بني  عانقت  التي 

ال لالآخر مقّويا لفاعليته الداللية. اأحدهما مكمِّ
�ضياق  يف  وردت  فقد  َرِبّي(،  )َوْعُد  الثالثة  الزمنية  االإحالة  اأما 
حكاية اهلل امل�ضطلع بفاعلية ال�ضرد اإخبار ذي القرنني، ُبَعْيد انتهائه من 
اإقامة ال�ضد الأولئك القوم الذين وجدهم بني ال�ضدين باأن هذا االقتدار 
والتمكني يف ما قام به لكف غارات ياأجوج وماأجوج عنهم، هو من رحمة 
ال�ضاعة،  قيام  اأواُن  اأْن يقرتب  اإىل  العباد،  بعدهم من  بهم، ومبن  اهلل 
وي�ضبح قاب قو�ضني اأو اأدنى، بحيث �ضيوؤول م�ضريه اإىل االنهيار والدّك، 
وا�ضتئناف  الردم  من  اخلروج  من  الهمجيون  االأقوام  اأولئك  فيتمّكن 

الغارات وحمالت الف�ضاد على النا�ص.
بعد  ذات  دينية  حلقيقة  تعزيز  من  االإحالة  هذه  يف  ما  يخفى  وال 
ُل ال�ضياق ال�ضردي االإعجازي  وعظي، وهي اإثبات البعث للم�ضركني، َفَي�ضِ
من خالل ظالل هذا النباأ بني املقدرة االإلهية املعجزة على ا�ضتح�ضار 
الوقائع من الدهور الغابرة، وبني تقرير يقينية ال�ضاعة املعلومة وحتميتها 
القدرة  تلك  من  يجعل  ـه  وكاأنَّ وجيهة،  بحكمة  املوقف  م�ضتغاًل  الكونية، 
االإخبارية العجيبة برهانًا ظاهرًا على حقيقة هذا الوعد الذي لن يخلفه 

القدر االإلهي.
التنا�ضب  ذلك  الزمني،  التداخل  اأو  االأزمنة  تلوين  مظاهر  ومن 
البديع القائم بني عر�ص امل�ضهد امل�ضتقبلي الغيبي املحيل على االأحداث 
اليوم بحد ذاته، يف  القيامة، ف�ضال عن م�ضهد هذا  ليوم  االإرها�ضية  
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على   - وعر�صنا}  َفَجَمْعَناهم..  وُنِفخ..  {وَتَرْكَنا..  املا�ضي:  �ضيغة 
�ضبق  الذي  الواقع  الأنه يف حكم  اأخرى عديدة -  قراآنية  �ضياقات  غرار 
النباإ  هذا  حوادث  �ضرد  وبني  جهة،  من  وقدره،  اهلل  ق�ضاء  يف  حتّققه 
الق�ض�ضي التي �ضبق جريانها يف عامل الواقع على نحو ما ق�ّص القراآن، 
ين�ضاب  الفريد  االإيحائي  ال�ضردي  الو�ضع  هذا  واأمام  ثانية.  وجهة  من 
يتحّدث  امل�ضتقبل  هو  »هل  الباحثني:  اأحد  عن  االنبهاري  الت�ضاوؤل  هذا 
عن املا�ضي؟ هل هو احلا�ضر يلتقي مع امل�ضتقبل ومع ما�ضي امل�ضتقبل 
اخلطاب  يف  الزمنية  فالعالمة  ؟«)40(.  واحدة  وحلظة  واحدة  ملحة  يف 
ُتْعَن  مل   - االأخرى  الداّلة  العالمات  غرار  على   - القراآين  الق�ض�ضي 
ا اأتت كي توائم �ضمن كّل موقف  باملنحى الت�ضجيلي للوقائع لذاته، واإمنَّ
�ضردي ماألوف اأو عجيب، ثانوي اأو حا�ضم؛ بني االإيحاء الديني مبا ميّثله 
بال�ضلوك  الت�ضامي  غايتها  تعليمية،  اأبعاد  ذات  اإميانية  مقّررات  من 
الب�ضري، �ضوب اآفاق روحانية من جهة، والتوجيه الفني امل�ضّبع بنفحات 
مكامن  وتفتيق  االإن�ضان  بذوق  االرتقاء  بغية  اجلمال  ولطائف  اجلالل، 
االإبداع لديه، لعّله يعي قيمة الزمن ب�ضتى جتّلياته وعيًا جماليًا من جهة 

اأخرى.
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َراِم اإِىَل امْلَ�ْصِجِد اْلأَْق�َصى...}. امْلَ�ْصِجِد اْلَ
)30(  ال�ضيد عبداحلافظ عبد ربه: املرجع ال�ضابق، �ص 58 ، 59، 60.

)31(  واإن كان االآلو�ضي مييل اإىل اأن حدوث االإهالك اإمنا كان ليال. انظر: روح املعاين، م 
5/ج 15/ �ص 282.      

غري  بالنهار،  اأم  بالليل  باأ�ضه  جميء  عنده  ي�ضتوي  باأنه  يقرر  اأحيانًا  اهلل  كان  واإن          
حمتفل بالزمن، من ذلك قوله: {وكم من قرية اأهلكناها فجاءها باأ�صنا بياتا، اأو 

هم قائلون} - االأعراف: 4.
)32( ابن منظور: ل�ضان العرب، مادة )حقب(.

           والطرب�ضي: جممع البيان يف تف�ضري القراآن، م 4 /ج 15/ �ص 180.
)33( �ضيد قطب: يف ظالل القراآن،  م 5 /ج 15/ �ص 106.

)34( د. عبدالكرمي بكري: املرجع ال�ضابق، �ص 68.
)35( د. عبدامللك مرتا�ص: األف ليلة وليلة...، �ص 98 وما بعدها.

)36(  مما ي�ضتثـنى من ذلك نباأ بقرة بني اإ�ضرائيل التي ا�ضتهل اهلل �ضردها انطالقًا من 
ال�ضطر الثاين  منها: {واإِْذ َقال ُمو�صى لَقوِمه اإنَّ اهلَل ياأُْمُرُكم اأْن َتْذَبُحوا َبَقَرًة...،} 
مع تاأخري ال�ضطر االأول الذي يقت�ضيه الرتتيب املنطقي لالأحداث: {واإِْذ َقَتْلُتم نْف�ًصا 

ِرٌج َما ُكنُتم تْكتُمون}.  اَرْءُت ِفيها واهلُل ُمْ َفادَّ
)37( ال�ضيد عبداحلافظ عبدربه: املرجع ال�ضابق، �ص 61.

)38( حممد طول: املرجع ال�ضابق، �ص 41-40.
)39( الطرب�ضي: جممع البيان...، م 4 / ج  16/ �ص 201-199.
          - �ضيد قطب: يف ظالل القراآن، م  5 /ج 16 / �ص 12-11.
          - ابن كثري: تف�ضري القراآن العظيم، ج  4 / �ص 422-420.

)40( عبد الكرمي بكري: عبد الكرمي بكري، �ص 62.
          ويقول الزخم�ضري م�ضريا اإىل نحو تلك املفارقة الزمنية يف �ضياق تف�ضريه لالآية: {اإنا فتحنا 
لك فتحا مبينا...}: »وجيء به يف املا�ضي على عادة رّب العزة �ضبحانه يف اأخباره، الأنها 

يف حتققها وتيقنها مبنزلة الكائنة املوجودة...« الك�ضاف، ج 3/ �ص332.
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الأداء احلجاجي وبالغُته

يف كتاب اخلطابة لبن �سينا

منت�رص اأمني عبدالرحيم)*(

اإن قدرة اللغة ال تكمن في المعرفة الداللية 
للق�ضايا عند المتكلم اأو في تمثيل القواعد، 
اإنما هي مجموع من القدرات والمهارات... 
يفعل  اأن  على  المتكلم  قدرة  في  تظهر 

االأ�ضياء باللغة ال على اأن يت�ضورها)*(.   
وبعد،  اهلل  ر�سول  على  وال�سالم  وال�سالة  العالمين  رب  هلل  الحمد 
ق�سمتها  حول  اختلف  وظائف  بعدة  الب�سر  حياة  في  الّلغة  ت�سطلع 
وت�سنيفها وحول معايير تلك الق�سمة مجموعة من العلماء الذين ينتمون 
اإلى مدار�س لغوية عديدة اأو حتى اأولئك الذين ينتمون اإلى مدر�سة واحدة، 
ولقد كانت الوظيفة الّتوا�سلية للغة الأبرز في �سياق الّدر�س الّلغوي؛ لأنها 
بين  الختالف  محاور  من  رئي�سًا  محورًا  �سّكلت   - نظري  وجهة  من   -

مقاربتين مهمتين مختلفتين في تاريخ الّدر�س الّلغوي.
ز من خاللها على درا�سة اللغة  المقاربة الأولى تزعمها ت�سوم�سكي وركَّ
المبنية داخليًا I- Language تلك الّلغة الموجودة داخل العقل الب�سري 

)*(  مصر.
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وتعبر عن خ�سي�سة مميزة من خ�سائ�س هذا العقل، وت�سوم�سكي بهذا 
مجرد  اعتبرها  التي   -  E-Language الفعلية)1(  المج�سدة  بالّلغة  دفع 
ظاهرة م�ساحبة)Epiphenomenon )2 ثانوية - اإلى حقول لغوية اأخرى 
تهتم بالّلغة التي ي�ستخدمها الإن�سان في حياته اليومية، التي عمل على 
در�سها وفح�سها العديد من العلماء الذين ينتمون اإلى المدار�س الّلغوية 

التي تتخذ من هذه اللغة مادة لها.
ل  للغة، حيث  الّتوا�سلية  الوظيفة  في  يكمن  المقاربتين  بين  والفارق 
ويرى  الّتوا�سل)3(،  عملية  اأجل  من  م�سممة  الّلغة  اأنَّ  ت�سوم�سكي  يرى 
الّلغة.  وظائف  من  محورية  وظيفة  الّتوا�سل  اأن  الآخر  التجاه  اأ�سحاب 
 Discoursive للغة  الخطابية  المقاربة  عليه  يطلق  ما  اإلى  ناأتي  وهنا 
Approache التي ل تهدف اإلى درا�سة الّلغة في ذاتها ومن اأجل ذاتها، 

بل تهدف اإلى بيان وظائفها المختلفة التي يمكن اأن توؤديها في �سياقات 
الّتداولية  الدرا�سات  وتعد  ما.  مجتمع  داخل  عامة  اأو  محددة  توا�سلية 
والحجاجية واحدة من هذه المقاربات التي توؤكد على الّدور الفاعل للغة 

في حياة الب�سر وتعامالتهم. 
الذي  الوقت  في  اأنه  يرى  عامة  ب�سورة  اللغوي  التراث  في  والناظر 
عكف فيه النحاة على درا�سة لغاتهم واأنظمتها، كان البالغيون ينطلقون 
من توظيف تلك الأنظمة في تح�سيل اأغرا�س تت�سل مبا�سرة بالإن�سان 
في حياته اليومية والأدبية، اإْذ تجد في حديث النحاة عن تلك الأنظمة 
المدر�سة  اإلى  نظرنا  فاإذا  اللغة،  بوظائف  الخا�سة  الإ�سارات  بع�س 
التوليدية على �سبيل المثال نرى اأنها لم تغفل وظائف اللغة على الكلية 
اللغوية مو�سوعًا لدر�سها،  اأبعاد الظاهرة  البعد من  اإنما لم تجعل هذا 
وذلك �سمن �سعيها اإلى تحقيق علمية الل�سانيات من خالل عدم الف�سل 

بين القدرة والأداء.
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در�سها  مو�سوع  هو  الأداء  ليكون  عامة  ب�سفة  البالغة  تاأتي  وهنا 
فانطلقت نحو ن�سو�س وخطابات فعلية ق�سد درا�ستها وبيان ما تت�سمنه 
اأغرا�سه،  التعبير عن  المتكلم/الموؤلف  ي�ستطيع من خاللها  اآليات  من 
الّدر�س  اأن  مفادها  التي  الفر�سية  البحث  هذا  مقدمة  في  ونرت�سي 
البالغي ما زال يقدم نف�سه باأثواب جديدة من خالل دينامية تجديدية 
تبعث ق�ساياه وتعيد قراءتها وفق معطيات جديدة تقدمها علوم متداخلة 
الخت�سا�س، ولكن مازالت الخطى تقترب من تحقيق ما ي�سمى �سمولية 
البالغة في اتجاه ما، وما زالت في اتجاه اآخر تت�سارع مع اأبعاد اأخرى 

توؤ�س�س لالفتراق ل الندماج.
بها  يقدم  اأن  المتكلم  ي�ستطيع  التي  المختلفة  والكيفيات  الآليات  اإن 
خطابه اإلى م�ستمع معين و�سيلة من الو�سائل التي يبلغ بها هذا المتكلم 
اأغرا�سه، ومن ثم فاإن الت�سكيالت المتنوعة والتمو�سعات المختلفة التي 
ال�ستجابة  درجات  على  كبيرة  ب�سورة  توؤثر  ربما  ما  خطاب  يتخذها 

المتعلقة بهذا الخطاب اأو ذاك.
الوحدة،  تحقيق  اإلى  ينزع  الذي  الأول  التجاه  مع  يقف  هذا  فبحثنا 
بل الن�سجام الذي يقرب بين البالغة والفل�سفة والّتداولية حيث يك�سف 
عن مفهوم »الأداء الحجاجي« الذي ي�سير اإلى الكيفيات التي يوؤدي بها 
المتكلم خطابه على نحو يتحقق به الإقناع وذلك بمعونة بع�س الآليات 
اأخرى. هذا المفهوم يت�سمن جميع  الحجاجية تارة وبمعزل عنها تارة 
اأنواع الخطابات التي عني بها ابن �سينا في كتابه، ومن هنا يمكن اأن ن�سير 
اإلى عمومية هذا المفهوم على ال�سورة التي تجعل من الآليات الحجاجية 
وال�سروط البالغية �سمات كلية تتوزع على الخطابات ب�سور تزيد في هذا 
وتندر في ذاك، هذه العمومية تقوم على مفهوم كلي للخطاب بالمعنى 

.discourse )4(ولي�س بمعناه ال�سيق Discourse المت�سع
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اإن عملية الإقناع » تنطلق من مبداأ هو اإرادة الخطيب قيام المخاطب 
الإرادة  هذه  تحققت  اإذا  ومنتهية  ناجحة  العملية  وتكون  ترك،  اأو  بفعل 
بالفعل، فهناك اإذًا مبداأ ومنتهى، ولكي تتحقق اإرادته، ين�سئ الخطيب 
ف عليه وقبله واعتقده،  خطابًا مالئمًا ومنا�سبًا يعتقد اأنَّ المخاطب تعرَّ
واإر�ساد  هداية  اإذًا  فهناك  عمليًا،  به  وا�ستر�سد  اهتدى  وبالتالي 
العوامل  من  مجموعة  فيها  توؤثر  معقدة  عملية  وهي  خطابيين«)5(، 
الخارجة عن الخطاب الحجاجي نف�سه، كما توؤثر فيها مجموعة اأخرى 
ب�سورته  الخطاب  هذا  ت�سكيل  يطرحها  التي  وال�سمات  العوامل  من 
الّلغوية المنطوقة اأو المكتوبة وبترتيبه المنطقي الذي ي�سل من خالله 
بين ما انتهى اإليه في ق�سم �سابق ليكون مقدمة اأو حجة لالحق فتنتظم 
ويت�سّنى  وقعها  فيح�سن  الأخرى،  على  اإحداها  ترتيب  ويح�سن  الق�سايا 

للمتكلم »اإنجازها«.

االأداء الحجاجي واالإخراج:
الحجاج هو تقديم الحجج والأدلة الموؤدية اإلى نتيجة معينة، ويتمثل 
في اإنجاز ت�سل�سالت ا�ستنتاجية داخل الخطاب، وقد تخل�س في الع�سر 
من  يقترب  وبداأ  المجرد  ال�ستدلل  واأ�ْسر  المنطق  ِربق  من  الحديث 
مجالت ا�ستخدام اللغة، وكان حجر الزاوية فيه اعتبار الحجاج حوارًا 
تالعبا  اأو  مغالطة  ول  �سكليا  ا�ستدلل  ولي�س  وجمهوره،  الخطيب  بين 
بالم�ساعر والعقول)6(؛ لذا فاإن ثمة طريقة معينة يمكن من خاللها اأن يتم 
تقديم الخطاب الحجاجي، وهي طريقة تختلف ب�سكل وا�سح من �سخ�س 
اإلى اآخر وتنعك�س في نهاية الأمر على �سمات هذا الخطاب و�سمته، وثمة 
اعتقاد لدينا باأن مفهوم الأداء الحجاجي هذا يقترب ب�سورة اأو اأخرى 
تقف  ل  التي  »الإخراج«  بعملية  الخطاب  محللي  بع�س  لدى  ي�سمى  مما 
فقط عند حدود عملية تقديم المعلومات ب�سورة معينة داخل الخطاب، 



منتصر أمني عبدالرحيم
20

13
بر 

فم
نو

 - 
هـ

14
35

م 
حر

 م
، 3

5 
دد

لع
ا

269

جـــــذور

والقافية  المفردات  اختيار  اأ�ساليب بالغية مثل  لت�سمل  تتجاوز هذا  بل 
والجنا�س والتكرار واأنواع المجاز واأدوات التاأكيد وغير ذلك)7(. 

ول �سك في اأنَّ الإخراج يعد عاماًل مهمًا لي�س فقط على م�ستوى بنية 
الخطاب وطريقة ترتيب اأجزائه المكونة اإنما له بالإ�سافة اإلى هذا اأثر 
بالغ في عملية الفهم؛ ذلك اأنَّ كيفية اإخراج مقطع معين من الخطاب - 
كما يوؤكد كثير من علماء النف�س - لبد اأن توؤثر ب�سكل كبير على عملية 
على  ينطوي  اإجراء  الإخراج  عملية  من  تجعل  ب�سورة  والتذكر  الفهم 
وراءها  يكون  وقد  الخطاب،  لعر�س  للمتكلم  ال�ساملة  البالغية  الخطة 
مق�سد يرتبط بنية الت�سويق اأو اإقناع الم�ستمع ب�سدق اأقواله عن طريق 
حمله  اأو  للت�سديق،  قابلة  م�ساعدة  براهين  اعتباره  يمكن  ما  تقديم 
على تبني �سلوك معين. وهناك العديد مما يتعلق بمفهوم الإخراج من 
الجوانب غير اللغوية الخارجة عن الخطاب عينه اأي مما يعد جزءًا من 

ال�سياق الخارجي للخطاب)8(. 

ابن �ضينا والملكة الخطابية:
فـ�سر ابـن �سـينا قـولـه تعـالى {ادع اإلى �ضـبيل ربـك بالحكـمة والموعـظـة 
الحـ�ضنة وجادلـهـم بالـتي هــي اأحـ�ضن} قائاًل: »وقـد نطـق الكــتاب الـذي 
العزيز  تـنزيـل  هـو  الذي  خلــفه  مـن  ول  يديـه  بـين  من  الباطـل  ياأتـيـه  ل 
الحكـيم بمثــله، فقال: {ادع اإلى �ضـبيل ربـك}؛ اأي الديــانــة الحـقيـقـية، 
و{الموعـظة  يحتـمله،  ممـن  وذلك  بالبرهـان،  اأي:  {بالحكمة}؛ 
الحـ�ضـنة}؛ اأي الخطـابة، وذلـك لمن يقـ�سر عـنـه {وجادلهم بالتي هي 
ال�سناعتين؛  عن  الجدل  فاأخر  المحمودة،  بالم�سهورات  اأي:  اأح�ضن}؛ 
المقاومة،  اإلى  م�سروفة  والمجادلة  الفائدة،  اإلى  م�سروفتان  تينك  لأن 
ينت�سب  من  مجاهدة  هو  الثاني  والغر�س  الإفادة،  هو  الأول  والغر�س 
يدبر  وبها  المدن،  م�سالح  في  النفع  وافرة  ملكة  فالخطابة  للمعاندة، 

العامة«)9(.



األداء احلجاجي وبالغته في كتاب اخلطابة البن سينا

20
13

بر 
فم

نو
 - 

هـ
14

35
م 

حر
 م

، 3
5 

دد
لع

ا

270

جـــــذور

اإنَّ تو�سط الخطابة المو�سع بين البرهان والجدل اأمر يفهمه ابن �سينا 
ُمقَدمة  واأنها  نافعة،  واأداة  عامة  ملكة  الخطابة  اأنَّ  على  دليل  اأنه  على 
على المجادلة؛ لأن غر�سها هو الإفادة اأما المجادلة فال طائل منها اإل 
المعاندة، ويوؤكد هذا، قائاًل: »وهذه ال�سناعة ]اأي الخطابة[ قد يتعاطى 
تتاأمل  باأن  اإن�سان، وتجري بينهم فيها مفاو�سات، تبين لك  اأفعالها كل 
ما يختلفون فيه من مدح، اأو ذم،  اأو �سكاية، اأو اعتذار، اأو م�سورة«)10(، 
فهذه هي مجالت الخطابة، وهي مجالت تت�سع لت�سمل خطابات مختلفة 

ومتعددة.
ولكنَّ ابن �سينا يرى هنا اأي�سًا اأنَّ الخطابة ملكة، ومن ثم فاإنَّ تح�سيلها 
�سناعة،  هذا  جانب  اإلى  لأنَّها  اإنجازه؛  في  يتفاوت  اأمر  وا�ستخدامها 
فتكون الملكة هنا ملكة اعتيادية، وملكة �سناعية مكت�سبة يقول: »فمنهم 
ومنهم من هو مت�سرف في  اأنفذ،  المعاني  بع�س هذه  من ت�سرفه في 
جميعها، ومنهم من ينفذ في ذلك بملكة ح�سلت له عن اعتياد اأفاعيلها 
من غير اأن تكون القوانين الكلية مح�سلة عنده حتى يعلم لمية ما يفعله 
وتكون عنده اأحكام �سناعية مجردة عن موادها، ومنهم من يجمع اإلى 
الملكة العتيادية ملكة �سناعية حتى تكون القوانين محققة عنده«)11(، 
وعليه يجب الجمع بين الملكتين حتى تحقق الخطابة فائدتها، يقول ابن 
ب�سيرة.  عن  فال  تنجح،  كانت  اإن  وحدها،  العتيادية  »والملكة  �سينا: 
نافذة«)12(.  الإنجاح غير  فاترة  تكون  اأي�سًا  ال�سناعية وحدها  والملكة 
في  الغر�س  يكن  لم  »لما  قوله:  يجلوها  هنا  واأداتها  الخطابة  وفائدة 
الخطابة اإ�سابة الحق، ول اإلزام العدل بل الإقناع وحده، كان كل مقنع 

منا�سبًا للغر�س«)13(.
وهنا يمكن التفريق بين الجدل والخطابة على النحو الذي يجعل مجال 
ب�سفة  الإقناع  بها  يح�سل  التي  بالأمور  الإحاطة  حول  يتمحور  الجدل 
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عامة. اأما الخطابة فتبنى على القدرة على الإحاطة بالأمور المقنعة في 
اأجنا�س محددة، كاأن مجال الخطابة مجال مقتطع من مجال عري�س هو 

الجدل)14(. 

1. االإقنـــــــاع:
كيف  ولكن  الإقناع،  هي   - �سبق  مما  ا  نَّ تبيَّ كما   - الخطابة  غاية  اإن 
يح�سل هذا الإقناع؟، وما اأدواته؟ يبين ابن �سينا - هنا - اأنَّ الإقناع اأمر 
ذو طرائق عديدة واأدوات كثيرة ل تتوقف عند حدود القول فقط، اإنما 
هي اأمر ي�ستمل على عنا�سر كثيرة مما ي�سكل الخطاب بمجمله، يقول: 
»ولي�س كل ما يقنع هو قول قيا�سي اأو تمثيلي، اأو �سيء مما يجري مجرى 
ذلك«)15(، فالإقناع هنا ل يكمن فقط في القيا�س اأو التمثيل وغيره مما 
يتح�سل عليه الإن�سان من ممار�سة المنطق؛ »فاإنَّك قد تقنع بما يحكم به 
المعروف بال�سدق من غير اأن ت�سومه اإقامة البرهان، وتقنع بما يخبر 
به من ت�سهد �سحنته وهيئته بما يخبر به، كالذي هيئته مرعوب مذعور، 
اإذا حدثك باأن وراءه فتنة اأو اآفة«)16(، فالإن�سان الذي تعهد منه �سدقًا 
يقنعك بقوله ل ل�سيء اإل لكونه �سادقًا، والإن�سان الذي يتواءم قوله مع 
لم  الإقناع هنا  واأمر  اأدائه،  اأثره وطريقة  مع  القول  لتوافق  هيئته مقنع 
يتوقف على برهان اأو قيا�س وتمثيل، بل على �سيء هو من خارج المنطق 

واللغة. 
�سينا  ابن  اإليها  ي�سير  الإقناع  تحقيق  في  فاعلة  اأخرى  اأ�سياء  وثمة 
ا اأن يحاول ذلك بال�سيء الذي  فيقول: »وكل من يحاول اإقناع اآخر، فاإمَّ
ا اأن يجعله م�ستعدًا للقناعة بما لول ال�ستعداد  من �ساأنه اأن يقنعه به، واإمَّ
اأو�سك اأن ل يكون مقنعًا«)17(، فاإذا جاوزنا الحديث عن الأ�سياء المقنعة 
الفقرة  في  �سنبينه  لأننا   - مخاطبه  اإقناع  المتكلم  بها  يتو�سل  التي 
اأن  الإقناع  �سبل  بين  ِمْن  اأنَّ  تجد  وال�ستعداد  التهيوؤ  اأمر  اإلى   - التالية 



األداء احلجاجي وبالغته في كتاب اخلطابة البن سينا

20
13

بر 
فم

نو
 - 

هـ
14

35
م 

حر
 م

، 3
5 

دد
لع

ا

272

جـــــذور

اأ�سباب  اأمر تحدثه  تجعل مخاطبك م�ستعدًا متهياأ لذلك الإقناع، وهذا 
اجتماعية ونف�سية عديدة لها من ال�سلطان ما يجعل المخاطب في حالة 

تهيوؤ وا�ستعداد لالقتناع وتلقي القول بالت�سديق.
ال�سابق  �سينا  ابن  حديث  في  اإليها  الم�سار  المقنعة  الأ�سياء  عن  اأما 
تروم منه �سحة  ا قول  اإمَّ المقنعة  »والأ�سياء  قوله:  فتف�سيلها تجده في 
حال،  �سهادة  واإما  قول،  �سهادة  ا  اإمَّ وال�سهادة  �سهادة،  واإما  اآخر،  قول 
و�سهادة القول مثل ال�ست�سهاد بقول نبي اأو اإمام اأو حكيم اأو �ساعر؛ ومثل 
الأمر  باأن  م�سافهة  القائل  قول  وي�سدقون  يح�سرون  بقوم  ال�ست�سهاد 
مقنع،  القول  باأن  وال�سامعين  الحاكم  ب�سهادة  ال�ست�سهاد  مثل  اأو  كان؛ 

فالأول �سهادة ماأثورة، الآخر �سهادة مح�سورة«)18(.
ذاته،  الخطاب  في  يتمثل  الأول  جانبين:  من  يتحقق  هنا  فالإقناع 
تتم من  التي  القولية  ال�سهادة  في  ويتمثل  الخطاب  اإلى  ي�ساف  والثاني 
طريقين: القتبا�س والت�سمين بو�سفهما اآلية حجاجية حيث ت�سكل الأقوال 
المقتب�سة حجة يتقوى بها الخطاب، والثاني هو ت�سديق الحا�سرين قوًل 
وم�سافهة على حقيقة واقعيته ما يقوله، اأو ت�سديقهم وحكمهم على قوله 
في  المتمثلة  الماأثورة  ال�سهادة  هي  والأولى  بالفعل،  الإقناع  يحقق  باأنه 
مزج الخطاب بخطاب �سابق لمنا�سبة قد تقع بينهما فيح�سن من خاللها 
وهذه  المح�سورة  ال�سهادة  والثانية هي  العك�س.  اأو  ذاك  على  بناء هذا 
يتحكم فيها اأنا�س لي�سوا مق�سودين بالخطاب ب�سورة مبا�سرة، ولي�سوا 
طرفًا فيه، اإنَّما هم: الحاكم الذي يحكم بين المتخاطبين، وال�سامعون 

الذين يح�سرون هذا المجل�س.
اأما �سهادة الحال فيق�سمها ابن �سينا اإلى �سنفين يقول: »واأما �سهادة 
الحال: فاإما حال تدرك بالعقل، اأو حال تدرك بالح�س، فاأما الحال التي 
واأما  والتمييز،  بال�سدق  وا�ستهاره  القائل،  ف�سيلة  فمثل  بالعقل  تدرك 
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الحال التي تدرك بالح�س: فاإما قول، واإما غير قول، القول مثل التحدي، 
القول،  المح�سو�سة، غير  الحال  واأما   )...( العهود  ومثل  اليمين،  ومثل 
فمثل من يخبر بب�سارة و�سحنة وجهه �سحنة م�سرور بهج، اأو يخبر باإظالل 
بالعذاب  تقرير  عن  ينطق  اأو  خائف،  مذعور  �سحنة  وجهه  و�سحنة  اآفة 
والثواب، فمن ذلك ما تكون الحال ال�ساهدة تتبع النفعال النف�ساني مثل 
ال�ساهدة طارئة من خارج  الحال  تكون  ما  ومن ذلك  والهيئة؛  ال�سحنة 

مثل العقوبة اأو المبرة«)19(. 
لف�سائل  المخاطب  اإدراك  يخ�س  فيما  بالعقل  تدرك  هنا  فالحال 
المتكلم و�سمائله، كاأن يكون �سادقًا ذا ف�سيلة وتمييز ينعك�س على اأقواله 
فيجعلها قابلة للت�سديق وذات قدرة على تحقيق الإقناع. ويمكن بيان ما 

�سبق من حديث حول الأ�سياء المقنعة من خالل ال�سكل التالي:
الأ�سياء المقنعة

قـــول

قولية

ماأثورة

قــول

تدرك بالعقل

�سهادة

حالية

مح�سورة

غير قول

تدرك بالح�س
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وقول،  »قائل،  عنده  فهي  الإقناع  عملية  اأو  الخطابة  اأطراف  اأما عن 
يت�سابه  الإقناعية  العملية  لأطراف  التعيين  هذا  ولعل  و�سامعون«)20(، 
ال�سناعية  »الحجج  جعل  حيث  اأر�سطو  لدى  اأمثالها  مع  كبيرة  ب�سورة 
على  ا  اإمَّ تعتمد  وهي  اأجنا�س،  ثالثة   )...( الخطابة  لفن  المحايثة 
اللوغو�س«)21(،  اأو  الخطاب ذاته،  ا على  واإمَّ المتلقي،  ا على  واإمَّ الباث، 
المفاو�سة،  اإليه  تتوجه  الذي  نف�سه  المفاو�س  »اإما  بالإقناع  فالمق�سود 
ا غيره، وغيره: اإما ناظر يحكم بين المتحاورين، واإما ال�سامعون من  واإمَّ

النظارة«)22(.
بحيث  تكون  اأن  ا  »اإمَّ حيل  الثالثة  الأطراف  بهذه  ترتبط  ثم  ومن 
تجعل القائل مقبول القول، اأو بحيث تجعل القول اأنجع، اأو بحيث تجعل 

ال�سامعين اأقبل«)23(. وتف�سيل هذه الحيل على النحو التالي:
ا القائل فاأن يتكلف ال�ست�سهاد بحال نف�سه  •  القائل: يقول ابن �سينا: »اأمَّ
الدللة على  يتكلف  اأن  وذلك  بنف�سه،  واقعًا  يكن ذلك  لم  اإذا  تكلفًا، 

ف�سيلة نف�سه، اأو يتهياأ بهيئة و�سحنة تجعل مثله مقبول القول«)24(.
•  القول: يقول ابن �سينا: »واأما القول فاإنه يحتاج تارة اإلى اأن يرفع به 
ال�سوت، وتارة اإلى اأن يخف�س به ال�سوت، وتارة اإلى اأن يثقل ال�سوت، 
وتارة اإلى اأن يحد، وتارة اإلى اأن تخلط فيه هذه الأمور، ولكل عر�س 

اأي�سًا ترتيب خا�س«)25(.
ال�ضامع والحاكم والمناظر: يقول ابن �سينا: »واأما ال�سامع فيحتاج    •
اأن ي�ستعطف وي�ستمال حتى يجنح ويميل اإلى ت�سديق القائل، اأو يرد 
المناظر  واأما  الحاكم،  وكذلك  ي�سدق،  لم  واإن  م�سدق،  هيئة  اإلى 
فيكفي منه اأن يهياأ بهذه الحيلة بهيئة مذعن م�سدق، واإن لم يقع له 

الت�سديق«)26(.
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فالهيئة وال�سحنة من الأمور التي يقع بها الإقناع، وكذلك التنويعات 
ومقا�سد  لأغرا�س  وفقًا  الأقوال  على  تمار�س  التي  والتنغيمية  ال�سوتية 
تجعل  التي  وال�ستمالة  ال�ستعطاف  جانب  اإلى  هذا  اأثرها.  لها  معينة 

المخاَطب اأقرب اإلى الت�سديق واإن لم يقع منه.
والحقيقة اأن هذه الحيل اأمور خارجة عن الخطاب اإذ اإن طبيعة الأقوال 
التي يتكون منها هذا الخطاب من حيث األفاظها وتركيبها وترتيبها داخل 
الخطاب لها اأثر كبير في تاأدية المعاني التي ينطوي عليها، ولها اأثرها 
في المخاطب وال�سامع، فاإذا اأ�سفنا اإلى هذا مجموعة الحيل التي تحدث 

عنها ابن �سينا واآثارها اأمكن للمتكلم الو�سول اإلى الإقناع. 
اأمران:  التاأثير يوجبه  تاأثير هذه الحيل يقول ابن �سينا: »وهذا  وعن 
الأخالق  فاإن  خلقًا،  يوهم  منهما  والثاني  انفعاًل،  يحدث  ما  اأحدهما 
تختلف بالنا�س، فبع�سها يجعل الإن�سان اأ�سرع ت�سديقًا؛ وبع�سها يجعل 
ما  وقت  تقوم  فاإنها  اأي�سًا  والنفعالت  العناد،  اإيثار  اإلى  اأميل  الإن�سان 

تحدث مقام الأخالق في ذلك«)27(.
نفو�س  في  الحيل  تحدثها هذه  التي  الآثار  في  �سينا  ابن  يبحث  وهنا 
المخاطبين اأو الحكام اأو الم�ستمعين، فطريقة الأداء تثير لدى المتلقي 
موقفًا تجاه الأخالق التي تثيرها تلك الحيل فاإذا �سادف المتكلم خلقًا 
جمياًل مالت اإلى ت�سديقه النف�س، واإل وجد عنادًا ومقاومة، كذلك قد 
موقفه من حديث  يوؤ�س�س  الذي  المتلقي  نف�س  في  انفعاًل  القول  يحدث 

المتكلم.
ومما �سبق ا�ستطاع ابن �سينا اأن يخل�س اإلى اأن الأقوال الخطابية التي 
يقول:  والن�سرة،  والحيلة  العمود  هي:  ثالثة  الت�سديق  وقوع  بها  يراد 
»والعمود هو القول الذي يراد به الت�سديق بالمطلوب نف�سه، والحيلة هي 
قول يفاد به انفعال ل�سيء اأو اإيهام بخلق، والن�سرة قول ين�سر به ما له 

ت�سديق«)28(.
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2. المفاو�ضات الخطابية:
يرى ابن �سينا اأنَّ الخطابة تتم في الأمور الجزئية لما فيها من خير 
ولكن  بالفعل  الواقع  المجال  اإنَّما هو  الأمور  اأنَّ مجال هذه  ويرى  و�سر، 
هذا ل يمنع اأن يتكلم الفرد في الأمور الم�ستقبلة، وعليه يق�سم ابن �سينا 
المفاو�سات حول هذه الأمور اإلى ثالثة اأق�سام هي »م�ساورية، ومنافرية، 
وم�ساجرية«)29(، كذلك يق�سم ال�سامعين اإلى ثالثة هم »خ�سم، وحاكم 
الم�ستقبالت  في  الحاكم  اأما  نظار.  و�سامعون  اأحدهما،  باإقناع  يحكم 
فيكون  الواقعات  في  واأما  الجماعة؛  لأمر  المدبر  الرئي�س  فيكون 
اأحدهما  قوة  في  فينظرون  النظار  واأما  بفح�سه،  الموثوق  كالمتو�سط 

و�سعف الآخر، لي�س اإليهم غير ذلك �سيء«)30(.
»اأما  قائاًل:  تلك  المفاو�سات  اأق�سام  في  الكالم  �سينا  ابن  ويف�سل 
الم�سورة: فهي مخاطبة يراد بها الإقناع في اأن كذا ينبغي اأن يفعل لنفعه، 
اأو اأن ل يفعل ل�سره، واأما المنافرة: فمخاطبة يراد بها الإقناع في مدح 
بها  يراد  فمخاطبة  الم�ساجرة:  واأما  بنقي�سة،  ذمه  اأو  بف�سيلة  �سيء 
الإقناع في �سكاية ظلم، اأو اعتذار باأنه ل ظلم«)31(. اإذًا فمجال الم�سورة 
النفع وال�سرر، ومجال المنافرة المدح والذم، ومجال الم�ساجرة الظلم 
والعتذار، وهنا نلحظ - كما هو الحال في كثير من موا�سع الكتاب - 
العالقة بين اأر�سطو وابن �سينا فيما يتعلق باأق�سام المفاو�سات هذه حيث 

مها اإلى ت�ساورية، واحتفالية، وق�سائية.  كان اأر�سطو قد ق�سَّ
ثم ي�سوق ابن �سينا مجموعة من الأدوات التي تعين كل من يت�سدى 
المتعددة  ومو�سوعاتها  ال�سابقة  المفاو�سات  اأنواع  اأحد  في  للحديث 
فذكر اأنه »قد يعين على الم�سورة في اأمر و�سع ال�سنن تاأمل ق�س�س من 
ـه لبد اأن ياأخذ بحجج اأهل الراأي في تلك المو�سوعات  ال�سلف«)32(، واأنَّ
كان  �سيئًا،  اختار  قد  والت�سور  الراأي  اأهل  بع�س  وجدوا  »واإذا  يقول: 
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ذلك حجة مقنعة عندهم في اأنه خير، وكان الخطيب ينتفع بالحتجاج 
بذلك«)33(. 

عليها  يتكئ  اآلية  بو�سفه  المبادئ«  »اعتبار  اأ�سماه  ما  اأي�سًا  واأ�ساف 
الم�سير في م�ساورته يقول: »فما مبدوؤه اأعظم فهو اأعظم، والمبداأ الذي 
اأن  الأوقات  بع�س  في  ين�سر  اأن  يمكن  وقد  اأعظم،  المعلولين  لأعظم 
المبداأ نف�سه اأعظم... والذي ي�سهد بتقدمه الأكثر والف�سالء من ذوي 

الألباب والب�سيرة اأف�سل«)34(.
كما اأ�سار اإلى المثل والتمثيل بو�سفه حجة مقنعة واآلية فاعلة؛ ذلك اأنَّ 
»المثال هو الذي يدعم فر�سية ما بدرجة معينة، ويفند فر�سية اأخرى 
بدرجة اأقوى«)35( يقول ابن �سينا: »ويجب اأن ي�ستكثر من �سرب الأمثال 
واإيراد التذاكير واقت�سا�س اأحوال نا�س هم في مثل ذلك الحكم«)36(، 
َن كذلك اأن »�سرب الأمثال من الأمور الم�ستقبلة والما�سية اأوقع عند  وَبيَّ
ذكره،  وبقي  ودر�س  كان  قد  اأمر  لأنه  غيره؛  من  الم�سورة  في  الجمهور 
الأمر  اإلى  اأقرب  كاأنه  التذكير  لأن  الم�ساهدة،  اأكثر من  تاأثير  وللتذكير 
العقلي الذي يخت�س بذوي الألباب، والم�ساهدة اإلى الأمر الح�سي الذي 
ي�سترك فيه الخا�س والعام«)37(، واأ�سار كذلك اإلى ما يمكن لنا ت�سميته 
في  وال�سواب  المذام،  الممادح من  ت�ستنبط  »قد  اأنه:  ومعناه  »العك�س« 

الم�سورة من الخطاأ فيها«)38(.

3. اآليـــات الحجــاج:
حفل كتاب الخطابة لبن �سينا بالعديد من الآليات الحجاجية المهمة 
الإقناع،  وتحقيق  الت�سديق،  اإيقاع  هو  م�سترك  هدف  بينها  يربط  التي 
وراأينا فيما �سبق بع�س هذه الآليات في حديث ابن �سينا حول الأمور التي 
يقع بها الإقناع والت�سديق، فذكر القتبا�س اأو ال�ست�سهاد القولي وعده 
من الأمور المقنعة، وذكر كذلك المثل والراأي، ونبداأ هنا في بيان هذه 

الآليات.
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1. اال�ضت�ضهاد:
في ظل وجود بع�س الأ�سباب التي قد تلقى على المتكلم عبء الو�سول 
بالر�سالة اللغوية اإلى درجة ما من الو�سوح اأو الغمو�س يكون فيها قادرًا 
على الو�سول اإلى المعنى المراد اأو الغر�س الذي ي�سعى اإلى تحقيقه يكون 
على المتكلم في بع�س الحالت »اإزالة اأية التبا�سات قد تطراأ لي�سمن اأنَّ 
اأفكاره قد تم نقلها«)39( ب�سكل فاعل، وكذلك في ظل بع�س الأ�سباب التي 
قد ي�سكل فيها علم المخاطب اأحد ال�سغوط التوا�سلية، ي�ستطيع المتكلم 
اأن يعود اإلى »احتياطي وا�سع من الأقوال اللغوية، يمكنه بوا�سطتها توجيه 
الت�سال و�سمان فهم  الن�س«)40(؛ ذلك اأنه -على حد تعبير جاكب�سون- 
»ي�ستحيل القت�سار في المحاورات على ما يعي�سه المتكلم من اأحداث، 

فننقل كالم غيرنا وننقل كالمًا لنا كان قد �سبق«)41(.
منه �سحة  تروم  قول  اإما  المقنعة:  »الأ�سياء  اأن  �سينا  ابن  ذكر  ولقد 
�سهادة حال.  واإما  قول،  �سهادة  اإما  وال�سهادة:  �سهادة؛  واإما  اآخر،  قول 
و�سهادة القول مثل ال�ست�سهاد بقول نبي اأو اإمام اأو حكيم اأو �ساعر؛ ومثل 
الأمر  باأن  م�سافهة  القائل  قول  وي�سدقون  يح�سرون  بقوم  ال�ست�سهاد 
مقنع،  القول  باأن  وال�سامعين  الحاكم  ب�سهادة  ال�ست�سهاد  مثل  اأو  كان؛ 

فالأول �سهادة ماأثورة، والآخر �سهادة مح�سورة«)42(.
ويعنينا هنا قوله الذي يخ�س فيه ال�سهادة الماأثورة بال�ست�سهاد بقول 
ال�ست�سهاد  القول يحدد  اإنَّ هذا  اإذ  �ساعر،  اأو  اأو حكيم،  اإمام،  اأو  نبي، 
ي�سير  قد  وربما  الإقناع،  بغر�س  الموقف  في  ت�ساق  مقتب�سة  عبارة  باأنه 
هذا الإقناع اإلى فعل المحاججة، والتاأكيد على �سحة ق�سية ما من خالل 
ال�سهادة الماأثورة، فال�ساهد يمثل لبع�س الحجج الجاهزة غير ال�سناعية 
الآيات  »ت�سمين  طريق  عن  العربية  الخطابة  في  عنها  يعبر  قد  التي 
القراآنية والأحاديث واأبيات ال�سعر والأمثال والحكم، وهي حجج جاهزة 

تكت�سب قوتها من م�سدرها ومن م�سادقة النا�س عليها وتواترها«)43(.
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اإن ال�ست�سهاد بوجه عام هو اإ�سفاء القبول على فكرة ما »باللجوء اإلى 
حدث قديم واقعي اأو خرافي اأو اأ�سطوري اأو منتم اإلى التراث الأدبي اأو 
حدث �سناعي احتمالي اأو خيالي، فت�سلك هذه الفكرة اأو الواقعة �سمن 
نف�س الخيط الذي ي�سلك فيه الحدث القديم اأو الموروث فنعتبرهما معًا 

يندرجان �سمن نف�س ال�سنف من الوقائع«)44(.
فال�ست�سهاد هنا فعل كالمي ناجم عن القتبا�س بو�سفه اآلية حجاجية 
»التذكير«  اأن ن�سيف هنا  ال�سياق  �سينا. ويمكن في هذا  ابن  اإليها  تنبه 
وقد تحدث عنه  ال�ست�سهاد،  اأثرها في فهم  لها  اإدراكية  بو�سفه عملية 
ابن �سينا قائاًل: »وللتذكير تاأثير اأكثر من الم�ساهدة، لأن التذكير كاأنه 
اإلى  والم�ساهدة  الألباب،  بذوي  يخت�س  الذي  العقلي  الأمر  اإلى  اأقرب 

الأمر الح�سي الذي ي�سترك فيه الخا�س والعام «)45(.

2. المثل واال�ضت�ضهاد:
المثل من الأمور التي يلجاأ اإليها عند الحاجة اإلى التدليل على راأي اأو 
تحقيق الت�سديق به لدى الم�ستمع، فعمد ابن �سينا اإلى تعريف المثل على 
النحو التالي: »وهو الذي ن�سميه ههنا برهانات، ونقول: اإن الأمثلة على 
�سربين: اأمثلة من اأمور مقر بكونها يقا�س عليها غيرها �سواء كانت اأمورًا 
اأمثلة �سائرة«)46(. ولعل  اأو  اأو حوادث وجدت في زمان ما�س،  موجودة 
بها  يتمتع  التي  الحجاجية  القوة  على  دليل  هنا  بالبرهان  المثل  ت�سمية 
المثل في الخطاب الحجاجي، اإذ يوؤّدي المثال دورًا مهما في الحجاج، 
حيث »اإن التمثيل ي�سقط عالقات م�ستفادة �سابقًا على مجال مجهول اأو 

يبدع عالقات جديدة من منطلق ت�سابه ما«)47(.
ومن خالل اآلية الإ�سقاط التي يمار�س المثل فعله الإقناعي من خاللها 
نجد اأن المثل يلوح على المعاني المق�سودة معتمدًا في هذا على المتلقي 
وقدرته على ا�ستنتاج العالقات بين المثل وبين مق�سود المتكلم وعالقته 
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بمو�سوع الحديث، وهذا الأمر يتما�سى مع مالحظة »هونيك« التي راأى 
المتلقي  في  ي�ستثير  كي  مميزة  لغوية  عالمات  ي�ستخدم  المثل  اأن  فيها 
ا�ستجابة محددة)48(، ويتما�سى كذلك مع مالحظة »مي�سون« اأنَّ الرموز 
اللغوية داخل المثل ت�ستخدم من اأجل »التلميح«)49(، ومالحظة ابن الأثير 
التي ذكر من خاللها اأن »الأمثال ... يلوح بها على المعاني تلويحًا«)50(.
اأنواع  من  ثالثًا  نوعًا  ال�سابقين  النوعين  اإلى  �سينا  ابن  اأ�ساف  ولقد 
المثل يقول: »ومنها ما يخترعه الإن�سان: فمن ذلك مثل وحكاية تجعل له 
ـه ل رواية له، ول �سير  حكما وتجعله كاأنه قد كان، وهو ممكن الكون، اإل اأنَّ
مثل به«)51(، وهنا نرى اأن اختراع الإن�سان لمثل ما ي�سترط فيه اأن يكون 
هذا المثل ممكن الوقوع، اأو يكون في حكم الواقع؛ لأنَّ الوقوع والتحقق 
يجعل المثل برهانًا به يتحقق الت�سديق وتنجع الم�سورة. لذا نراه ي�سيف 
ابن �سينا ل  الق�سم من وجهة نظر  اآخر، ولكن هذا  اإلى ما �سبق ق�سمًا 
يمكن العتماد عليه في تحقيق الق�سد، يقول: »ومنها - اأي الأمثال - ما 

هو كالم كاذب، مثل ما في كتاب كليلة ودمنة«)52(.
وعليه يمكن القول اإنَّ المثل في الم�سورة اأق�سام اأربعة: مثل بالحقيقة، 
ومثل م�سروب، وثالث مخترع، ورابع مكذوب. ول يعول على الرابع هنا 
لأنه ل يقع منه ت�سديق ول يكون برهانًا اإنما يكون - من وجهة نظري - 
ا�ستئنا�سًا يقع بعد الت�سديق ول يقع الت�سديق به منفردًا. وهنا ي�سرب 
ابن �سينا مجموعة من الأمثلة التي تبين تلك الأنواع يقول: »فمثال المثال 
بالحقيقة، ما يقال: ل ينبغي لك اأيها الملك اأن ت�ستهين باأمر الجوا�سي�س 
اإنَّ  �سقراط:  قال  ما  الم�سروب  المثل  ومثال  فندم،  ا�ستهان  قد  ففالن 
من يحترم التراأ�س بالقرعة كمن يحرم الم�سارعة بالقرعة. فاإنَّ تحريم 
الم�سارعة بالقرعة لم يكن اأمرًا قد وجد واأعقب خطاأ، بل اأمرًا قد اختلق 
فر�سه، وبه ي�سير فيه الخطاأ، فنقل الخطاأ منه اإلى غيره. واأما الثالث: 
فك�سرب بع�س الم�سيرين مثاًل، وهو ي�سير على قومه ب�سدة التيقظ، واأن 
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ل يذعنوا لواحد وعدهم بتخلي�سهم عن يدي مت�سلط عليهم عنيف بهم، 
اإليه الفر�س،  اإلى ما �سار  واأن ت�سيروا بحالكم  اإياكم  فاإنه قال لقومه: 
عندما زاحمه الأيل في مرعاه، نغ�سه عليه، ففزع اإلى اإن�سان من النا�س 
يعت�سم بمعونته، ويقول له: هل لك في اإنقاذي من يدي هذا الأيل؟ فاأنعم 
وبتمطيته  يلجمه،  ما  بالتقام  ي�سمح  اأن  �سرط  على  الإجابة  له  الإن�سان 
من  له  �سر  هو  فيما  �سار  له،  اأذعن  فلما  ق�سيبها،  مم�سك  وهو  ظهره 

الأيل«)53(.
ولنا على الن�س ال�سابق مالحظة فيما يخ�س النوع الثاني وهو المثل 
خالله  من  بين  قد  �سينا  ابن  اأن  ذلك  �سقراط؛  قبل  من  الم�سروب 
وتتلخ�س  والقتناع،  الت�سديق  اإيقاع  في  المثل  بها  يعمل  التي  الطريقة 
المتعلق  الحكم  اإلى  وق�سته  المثل  من  الحكم  نقل  في  الطريقة  هذه 
التاأويل  باأن  القول  يمكن  وهنا  بالت�سديق.  المراد  الموقف  اأو  بالق�سية 
المثل والتمثيل.  المتلقي في جني ثمرة  اآلية فاعلة لدى  ال�ستعاري يعد 
المطروحة  الدعوى  حكم  اإلى  منه  ننتقل  اأن  بالمثال  يق�سد  فالمتكلم 

واإ�سقاط حكم هذا المثل على تلك الدعوى.
اإليه في  والداعي  الم�سورة،  المثل وخطاب  بين  �سينا  ابن  ولقد ربط 
في  الأمثلة  بهذه  ينتفع  ما  »واأكثر  قوله:  في  �سينا  ابن  يبينه  الم�سورة 
اختراعها  فاإنَّ  فتخترع،  م�ساكلة،  جزئيات  وجود  يعز  حين  الم�سورة، 
ي�سير، لكن موقع الموجود الم�سهود به اآكد«)54(. وهنا نرى اأن الختراع 
اآلية المثل في تحقيقها هذا  اأنَّ  اإل  واإن كان يقع به الت�سديق والقتناع 
اآخر. وهذا مراد قوله من  اإلى  نوع  القوة من  الغر�س تختلف من حيث 

المقتب�س ال�سابق: »لكن موقع الموجود الم�سهور به اآكد«.
يقول:  بالمثل،  التذرع  اإلى  الحاجة  اأ�سباب  لبيان  �سينا  ابن  ينتقل  ثم 
اأن  اأولى  التفكير  فاإنَه  التفكير،  عوز  عند  يقع  اإنَّما  المثال  اإلى  »والفزع 
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ـه المقنع نف�سه، بل على  ا اإذا اأورد المثال ل على اأنَّ يوقع الت�سديق، واأمَّ
ـه �ساهد ل�سمير م�سنع، اأو م�سحح لمقدمة كبرى في ال�سمير، على  اأنَّ
ما تحققته قبل، فاإنه يكون في اأول الق�سمين نافعًا، وفي الثاني �سروريًا، 

وتكون منزلة المثال في تثبيت الكلي منزلة ال�ستقراء«)55(.
وهنا نرى اأنَّ الحاجة اإلى المثال قد تكون من باب النفع اأو ال�سرورة 
اإيقاع الت�سديق والقتناع  ح�سب عالقة هذا المثل بالق�سية المراد بها 

ورتبته من حيث تقديمه على الق�سية اأو تاأخيره عنها كما �سيتبين.
�ساهد  هو  والنافع  �سروري،  هو  ما  ومنها  نافع،  هو  ما  الأمثال  فمن 
ال�سمير الم�سنوع، وال�سروري هو م�سحح المقدمة الكبرى في ال�سمير.
واأهملت  ال�سغرى،  »اكتفى بمقدمته  الذي  القيا�س  وال�سمير هنا هو 
هذا  القائل:  كقول  معار�ستها،  اإمكان  اأو  كذبها  ظهور  خ�سية  الكبرى، 
اإذن منتهز لفر�سة التل�س�س، وفي  ال�ساب متردد في ظلمة الليل، فهو 
هذا ما يكفي لالإقناع الخطابي، ولو ذكرت الكبرى، وقيل: كل متردد في 
ظلمة الليل منتهز لفر�سة التل�س�س، لبان تهافت الدليل وفات الإقناع 

المن�سود«)56(.
ثم ينتقل ابن �سينا اإلى بيان رتبة المثل واأثر هذه الرتبة في الإقناع، 
وهذا اأمر مهم لبد من التنبه اإليه في الحجاج، يقول ابن �سينا: »فاإذا 
�سروري،  اأو  نافع  اأنه  على  بال�ساهد،  اأيده  ثم  ال�سمير،  الخطيب  قدم 
كان قد تمم الإقناع، فاإنَّ ال�ساهد مقنع )...( فاأما اإذا اأورد المثال اأوًل 
ال�ستعداد  الدعوى قد �سادف  فتكون  بعده،  الدعوى  اأورد  ثم  واعتمده، 
من الأنف�س لقبوله ولم ترد عليها بغتة فيتنبه لإنكارها«)57(، والعلة هنا 
يبينها ابن �سينا بقوله: »فالغر�س في هذا اأن ال�سمير اإذا كان محوجًا 
اإلى ت�سحيحه بالمثال، فالأن يبتدئ بالمثال اأولى من اأن يبتدئ بال�سمير، 
واأما اإذا كان المثال لال�ستظهار، فال باأ�س في تقديمه اأو تاأخيره«)58(. 
فالمثال رتبته التقديم اإذا كان الغر�س منه ت�سحيح ما وقع في ال�سمير.
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كان  اإذا  هذا  في  �سير  ول  ويوؤخر  يقدم  حيث  حرة  تكون  المثال  ورتبة 
الغر�س منه هو ال�ستظهار.

التجربة  به  المظنون  الرجل  به  يخت�س  اأن  المثال  �سروط  ومن 
من  الأمثال  تكون  واأن  كذلك،  الراأي  �سروط  في  �سنرى  كما  والخبرة 
الأمثال المقبولة ال�سائرة، يقول ابن �سينا: »وينبغي اأن نورد اأي�سًا الأمثلة 

المقبولة ال�سائرة على اأنها اأحكام كلية«)59(.

3. الــــــــراأي:
الراأي عند ابن �سينا هو ق�سية كلية تدور حول اأمور عملية وتقع من 
جهة ما يوؤثر اأو يتجنب من هذه الأمور، ولكن للراأي مجموعة من ال�سروط 
العامة التي ي�سوقها ابن �سينا على النحو التالي: »لي�س كل النا�س يليق 
ذلك  يليق  اإنما  بل  الأمثلة،  �سرب  واختراع  الراأيي  الكالم  ا�ستعمال  به 
الكلية  اأحكامهم  فتكون  التمييز؛  بعين  المرموقون  لأنهم  بالم�سايخ، 
متلقاة بالإذعان، وهم المظنون بهم كثرة التجارب؛ فتكون اأمثالهم التي 
ي�سربونها معددة في الكائن، فاإن تكلف الغمر الذي لم يجرب ل�سرب 
الأمثال واإيراد ال�سواهد من الأحوال، فهو �سروع منه فيما ل يعني واإ�ساءة 

الأدب«)60(.
باأهل الخبرة الذين  اإنما هو منوط  فا�ستخدام المثال وتقديم الآراء 
يلقون من النا�س قبوًل لكثرة تجاربهم وطول خبرتهم في الحياة. وهذا 
يدور  اأن  اأي�سًا  الراأي  �سروط  ومن  ال�سغير.  من  �سدر  اإذا  يلقاه  ل  ما 
حول اأمور كلية تت�سم بالكثرة، يقول ابن �سينا: »فالراأي اإنما يوجد كليًا، 
اقت�سر على  وربما  الأكثر،  الأمر  فيه  ا�سترط  وربما  ويعبر عنه مهماًل، 
كذا  اأكثر  يقال:  وتارة  للكلية،  اإيهامًا  كذا،  كذا  اإن  يقال:  فتارة  الكثير، 
بالتكلف  يقنع  مما  وهذا  كذا،  كذا  من  كان  ما  كثيرًا  يقال:  وتارة  كذا، 

وال�ستكراه«)61(.
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ومن ال�سروط العامة اأي�سًا اأن يتفق الراأي مع �سوابط وقيم المجتمع 
واأحكام �سرائعه، يقول ابن �سينا: »وينبغي اأي�سًا اأن نورد في الراأي ما كان 
الجمهور يرونه مما اأجمعوا عليه ل�سنة اأو عادة، واإن لم يكن من الذائعات 
المطلقة، وذلك مثل ا�ستعمالنا في �سريعتنا: اأن المتعة ظلم، واأن قذف 

المح�سنات يوجب حد الثمانين، فاإن اأحكام ال�سرائع اآراء جليلة«)62(.
حتى  الف�سو،  غاية  في  التي  الآراء  ت�ستعمل  »اأن  اأي�سًا  �سروطه  ومن 
يجتمع فيها اأن تكون اآراء واأمثال، مثل قولهم: اعرف ذاتك«)63(، ولكن 
مثل هذه الآراء التي ت�سل اإلى درجة المثل اأو تت�سل به ربما ت�سلح في 
الأ�سداد؛ اأي: ت�سلح في �سياقين مت�سادين لذا ي�سيف ابن �سينا اإلى ما 
�سبق قوله: »وهذه من الآراء التي ت�سلح لالأ�سداد، اإذ ي�سلح هذا للمدح 
هذا  فاإن  منك،  هذا  ا�ستعظمت  لما  خلقك،  عرفت  لو  وكذلك:  والذم، 

اأي�سًا ي�سلح لالأ�سداد، اإذ هذا ي�سلح لل�سكاية والإ�سكاء«)64(.
ويربط ابن �سينا بين هذه الآراء وبين ما تفعله في النف�س من عواطف 
انفعالت فتكون بهذا اأقواًل انفعالية يقول: »وبع�س هذه تكون فاعلة في 
النف�س انفعالت، كما تقول للم�ستعل غ�سبا عن �سيء بلغه: اإن اأمثال هذه 
تقول:  وكما  غيظه،  اأهداأ  ربما  هذا  فاإنَّ  لكاذبة.  علمي  بقدر  ال�سعايات 
هذا  فاإن  الجيو�س،  لقيادة  ينت�سب  فلم  نف�سه،  قدر  عرف  لمن  طوبى 

ي�سخط من انت�سب لها، فهذه من جملة ما يوؤثر انفعالت«)65(.
ترتبط  خلقية  كذلك  تكون  انفعالية  اأقواًل  الآراء  هذه  تكون  وكما 
»وقد  �سينا:  ابن  يقول  مو�سعه،  في  نو�سحه  كبير  اأثر  ولهذا  بالأخالق 
تكون اأقوال راأيية اأخرى خلقية، كقولهم: لي�س ينبغي اأن يحب المرء بقدر 

ما يبغ�س، بل اأن تكون محبته للحبيب اأكثر من بغ�سه للبغي�س«)66(.
ومن ثم ينبه ابن �سينا على اأنه لبد في الراأي اأن يكون لفظه مطابقًا 
�سينا:  ابن  يقول  الق�سور،  هذا  ل�سبط  ال�سرح  اإلى  احتيج  واإل  لمعناه 
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مطابقًا  به  المعبر  اللفظ  يكون  مو�سع حتى  كل  في  يجتهد  اأن  »وينبغي 
لكنه ما في ال�سمير، فاإن ق�سر اللفظ عن مطابقة المعنى، ولم يخرج 
خروجًا مغنيًا عن ال�سرح، فعليه معاودة ال�سرح«)67(. والمثال على هذا 
اأن يقول: اأحب ل كما  ي�سوقه ابن �سينا على النحو التالي: »لي�س ينبغي 
يحب  اأن  ينبغي  ـه  اإنَّ يقول:  بل  �سارح،  غير  هذا  فاإنَّ  وي�سكت،  تبغ�س، 
الحبيب ل بقدر ما يبغ�س البغي�س - كما قال قوم - ولكن يجب اأن يكون 
الحب  بين  الم�ساواة  اأما  فيقول:  العلة،  يعطي  ثم  دائمها،  المحبة  اآكد 
الذي  والمكار  العهد،  على  يثبت  ل  الذي  الغدار  طريقة  فهي  والبغ�س 
اأو يقول على وجه اآخر: ينبغي اأن ت�ستد  ل ي�سلح عنده انعقاد الميثاق، 
محبة الحبيب، كما ينبغي اأن ي�ستد بغ�س ال�سرير، وهذا اأي�سًا اإيراد العلة 

في المقابلة«)68(.
المعنى  اأداء  اللفظ عن  فيه  يق�سر  قول  تبغ�س،  كما  ل  اأحب  فقوله: 
على الوجه الذي يجعله راأيًا نافعًا؛ فلزم �ساحبه اأن ياأتي بال�سرح اأو العلة 
فاعاًل وجب  نافعًا  الراأي  يكون  فلكي  النف�س،  الراأي في  توؤكد هذا  التي 
وجود علة ت�ستدعي قبوله ونفعه، يقول ابن �سينا: »والتفكير الراأيي قريب 
اأي�سًا  بانفرادها، هي  اأخذت  اإذا  الآراء،  ونتائج  التامة،  الم�ستنتجة  من 
اآراء، كما اأن مقدماتها اآراء، لكنها اإنما تكون تفكيرًا اإقناعيًا، اإذا قرنت 

بها العلة«)69(. 
ولكن هذا ال�سرط لي�س على اإطالقه فيما يخ�س قبول الراأي، اإنما هو 
�سرط خا�س لنوع محدد من الآراء، وهذا الأمر يتبين لنا من تق�سيم ابن 
�سينا لأنواع الراأي. فالراأي عند ابن �سينا على اأربعة اأق�سام يبينها قوله: 
اإلى قرن كالم به لظهوره في نف�سه، وراأي ل يحتاج اإلى  »راأي ل يحتاج 
ذلك لظهوره عند المخاطب، اأو عند اأهل الب�سر، وراأي يحتاج اأن يقرن 

بكالم اآخر ليوؤدي اإلى المطلوب«)70(.
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والنوع الأخير هنا هو الذي يحتاج اإلى قول يجعله يوؤدي المراد، وهو 
لأنه  �سينا: »وهذا على ق�سمين؛  ابن  يقول  �سينا على ق�سمين،  ابن  عند 
اإما اأن يكون ذلك الكالم هو نتيجة عنه، اأو يكون منتجًا اإياه، فاإذا كانت 
نتيجة عنه، كان هو بالحقيقة لي�س �سميرًا على المطلوب، بل جزءًا من 
ال�سمير، كاأنه جزء قيا�س مركب، واإن كان يحتاج اإلى ما ينتجه، فيكون 
هو ال�سمير القريب، ولي�س جزءًا من ال�سمير البتة، فاإنَّ القيا�س القريب 
ـه جزء قول مفلح، والقريب ينتج  لي�س كالبعيد، فاإنَّ البعيد ينتج على اأنَّ

ال�سيء بذاته ل على اأنه جزء �سيء«)71(.
ولعل بيان المقتب�س ال�سابق يقت�سي العودة اإلى مثال �سربه ابن �سينا 
راأي،  فهو  ف�سول،  بالحكمة  الأحداث  معرفة  اإن  قولنا:  »مثل  فيه:  جاء 
ل  ما  مدخرين  يكونون  حينئذ  الحكماء(  )اأي  اأنهم  وهو  راأي،  ونتيجة 
به؛  ينتفع  لم  وحده،  نتيجة  هو  الذي  الراأي  اأخذ  اإذا  لكنه  به،  ينتفعون 
مقدمة، هي  بعد  يناله  القبول  اإذ  بنف�سه،  مقبوًل  لي�س  اإذ  ينفع،  ل  لأنه 
علة قبوله، فينبغي اأن يقرن ذلك به، فينتج، ثم ت�ستعمل النتيجة، فيكون 

ال�سمير جميع ذلك القول«)72(.
بعلته  الراأي  اقتران  وجوب  وراء  الوحيد  ال�سبب  هو  هذا  لي�س  ولكن 
وقرينته اإذ اإن ثمة اأمثلة اأخرى توؤكد على وجوب مثل هذا القتران، يقول 
تتروج  اآخر حتى  قول  بها  يقرن  اأن  تحتاج  التي  الآراء  »ومن  �سينا:  ابن 
وت�ستمر وتقبل ما يكون انفراده غير مقت�سر به على اأن يجهل، ول يت�سارع 

اإلى قبوله فقط، بل يكون معر�سًا اإياه اأي�سًا لل�سنعة«)73(.
فبع�س اأقاويل الراأي منفردة تكون مجهولة وغير مقبولة، بل اإنها قد 
وي�ستكمل  العلة،  اإليها  تن�ساف  لم  ما  لالتهام  �ساحبها  معر�سة  تكون 
ابن �سينا هذه الفكرة، قائاًل: »فما لم تقرن به القول الآخر لم يتعر�س 
اأن  غيره  ذكرناه من  ما  على  مثله  في  الأولى  اأن  في  ن�سك  ل  لالإحماد، 
تقدم تلك القرينة به عليه، مثل قول القائل: قد ينبغي لمثلي اأن ل يتاأدب، 



منتصر أمني عبدالرحيم
20

13
بر 

فم
نو

 - 
هـ

14
35

م 
حر

 م
، 3

5 
دد

لع
ا

287

جـــــذور

لمثلي  ينبغي  فقيل:  عليه،  قدم  فاإذا  ا�ست�سنع،  وحده  ذكر  اإذا  هذا  فاإنَّ 
ربما  فحينئذ  يتاأدب،  ل  اأن  الح�ساد  غوائل  ياأمن  اأن  في  الراغبين  من 

اقنع«)74(.
ووجوب  العلة  رتبة  وهو  مهم،  اأمر  على  يطلعنا  ال�سابق  المثال  ولعل 
يت�سمن ما  الراأي  اإذا كان هذا  الراأي وذلك في حالة ما  تقديمها على 
القيمي  والن�سق  عقائدهم  وفق  الم�ستمعين  جمهور  لدى  قبوًل  يلقى  ل 
للمجتمع الذي يعي�سون فيه، ومن ثم تقديم العلة اأولى هنا لدفع ال�سبهة 
يتفق  ال�سابق  المثال  في  للراأي  الدللي  المحتوى  اأن  ذلك  الجناية،  اأو 
تلك  �سينا  ابن  ي�ستكمل  وعليه  الن�سق،  لذلك  اعتباره خرقا  على  النا�س 
فال  حمده،  ول  �سناعته  تعرف  ل  الذي  المجهول  »واأما  قائاًل:  الفكرة، 

باأ�س اأن تقرن العلة به مقدمة اأو موؤخرة«)75(.
ونختم الحديث عن الراأي هنا بالمنافع التي تكون له عند ال�سامعين، 
وننبه على اأنَّ الراأي اإنَّما هو ق�سية كلية، يقول ابن �سينا: »ولإيراد الكالم 
وبالدتهم،  فهمهم  بثقل  يتعلق  ما  منها  ال�سامعين:  عند  منافع  الراأيي 
عن  ق�سروا  حكم،  تحت  مجربة  جزيئات  عندهم  كانت  اإذا  فاإنَّهم 
جميع  دفعة  طالعوا  العامي،  الحكم  عليهم  فاأورد  عام،  حكم  اإلى  رفعه 
القول  كان  وربما  حاجتهم،  اأ�سابوا  كاأنهم  بذلك  وفرحوا  جزئياتهم، 
حمدوه  اأهمتهم،  لجزئيات  مطابقًا  وقع  اإذا  لكنه  محمود،  غير  الكلي 
وقبلوه في الوقت، كالمتاأذي بعدة جيران ف�ساق اأو باأولد عقاق اإذا �سمع 
قول القائل: الجيران �سر الخليقة، وقول: ل خير في اتخاذ الأولد، فرح 

جدا بذلك، وتلقاه بالت�سديق«)76(.
لأحوال  الكالم  بهذا  المتكلم  من  معرفة  يتطلب  الأمر  هذا  ولكنَّ 
المخاطب التي تجعله يتقبل هذا الراأي اأو ذاك، ومن ثم يوؤكد ابن �سينا 
على هذا، قائاًل: »فلذلك ينبغي اأن يكون المتكلم ب�سيرًا بحال ال�سامع 
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عن  الحديث  وي�ستكمل  الكلي«)77(.  بالقول  نحو حاجته  واإلى  والحاكم، 
اأي  خلقيًا،  الكالم  يجعل  اأن  الراأي  منافع  »ومن  قائاًل:  الراأي،  منافع 
كال�ّسان  قائله  وي�سير  الكالم،  به  يفخم  مما  هذا  الأخالق،  في  حكميًا 

وال�ّسارع، ويلتذ بمثله من الخطباء والمخاطبين«)78(.

4. بالغة االأداء الحجاجي:
�سغلت البالغة في كتاب ابن �سينا جزءا لي�س هينًا، كما تناثرت في 
على  المالحظات  وتوزعت هذه  مهمة،  بالغية  الكتاب مالحظات  ثنايا 
فيها  تتما�س  التي  العري�سة  الخطوط  تبين  عامة  مالحظات  �سنفين: 
هذه المالحظات مع البحث البالغي ب�سورة عامة، ومالحظات خا�سة 
يربط ابن �سينا بينها وبين الأغرا�س الخطابية، ونبين هنا المالحظات 
العامة، ومن ثم نتبعها المالحظات الخا�سة، وقد ق�سمناها على اأق�سام 

ثالثة، هي: الألفاظ والنظم والأداء ال�سوتي.
من الأمور العامة المهمة التي َنْلِفت النظر اإليها هنا هي اأن ابن �سينا 
على وعي تام بكنه البالغة، فيرى على �سبيل المثال وجوب »المنا�سبة« 
و»اختيار الوقت« و»هجر العامي«، وهي اأمور مهمة بالن�سبة اإلى المتكلم 
تعين في نهاية الأمر على تح�سيله البالغة والف�ساحة، يقول: »ويجب 
اأن يقال في كل �سيء بما ينا�سبه، ول يق�سر في الأمور العالية، ول يفرط 
في الأمور المتوا�سعة«)79(، و»اأن يهجر اللفظ العامي ال�سف�سافي الذي 
ل ي�ستعمله اإل العامة«)80(، و»اأما وجوب اختيار الوقت لكل عمل من هذه 
بح�سبه، فهو اأمر يعم كل �سيء«)81(. اأما المالحظات الخا�سة، فبيانها 

كما يلي:

1. االألفــــــــاظ:
باب مهم من اأبواب الأداء الحجاجي حيث يلتفت ابن �سينا هنا اإلى 
اأداءها،  اأهمية تح�سين الألفاظ بما ينا�سب المعاني التي يريد المتكلم 
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الباب  هذا  في  اأنهما  ويرى  بال�سعر  الأمر  هذا  في  الخطابة  ويربط 
التعاليم  التعاليم حيث يكفي في الألفاظ الم�ستخدمة في  يختلفان عن 
المعاني؛  تطابق  واأن  م�ستعارة  ول  م�ستركة  غير  مفهومة،  تكون  اأن 
اأن  ـه يرى  التعاليم على الت�سديق وبذلك فاإنَّ وذلك لأن مدار الأمر في 
الت�سديق في التعاليم يقع باأي عبارة كانت اإذا عبَّرت عن المعنى، ولكن 
في الخطابة وال�سعر الأمر مختلف يقول: »واعلم اأن ال�ستغال بتح�سين 
ا الإقناع  الألفاظ في �سناعة الخطابة وال�سعر اأمر عظيم الجدوى ... واأمَّ
بعينه  الواحد  المعنى  في  فيختلف  ال�سعر  في  والتخييل  الخطابة  في 
بلفظ  عنها  يعبر  حتى  يجتهد  اأن  فينبغي  تك�سوه،  التي  الألفاظ  بح�سب 
يجعله مظنونًا في الخطابة، متخياًل في ال�سعر، فاإن اللفظ الجزل يوهم 
اأنَّ المعنى جزل، واللفظ ال�سف�ساف يجعل المعنى كال�سف�ساف؛ والعبارة 
المعنى  الم�ستعجلة تجعل  والعبارة  ثابت،  اأمر  كاأنه  المعنى  بوقار تجعل 
ك�سيء �سيال، ولذلك فاإنَّ الم�ستغلين بالحقائق المتمكنين من المعرفة 
المتحلين بال�سدق ل يتعاطون طريقة تزيين الألفاظ، فال المهند�س ول 

معلم اآخر يعنيه ال�ستغال بالألفاظ وتح�سينها«)82(.
لتزيين  و�سيلة  بو�سفها  الألفاظ  تزيين  �سينا طريقة  ابن  يق�سر  هنا 
المعاني على الخطابة وال�سعر، وي�سير اإلى اأهمية اختيار اللفظ المنا�سب 
للمعنى المنا�سب وكاأن اللفظ خادم للمعنى، والمعنى مقدم عليه �سابق 
في الفكر قبل وجود اللفظ الذي يعبر عنه، لذا ي�سير اإلى اأهمية اأن يخرج 

هذا المعنى اأو ذاك في لفظ يحقق فائدة الخطاب وق�سده.
من  �سينا  ابن  عند  نتبينه  الإقناع  عملية  في  كبيرًا  دورًا  للفظ  ولعل 
قوله: »للفظ �سلطان عظيم، وهو اأنه يبلغ به اإذا اأحكمت �سنعته ما ل يبلغ 
اأو يقارنه من التخيل، فاإذعان النف�س لما تهيوؤها له  بالمعنى لما يتبعه 
قوة اللفظ يقرب البعيد من الت�سديق«)83(، ومن ثم حدد بع�س ال�سروط 
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الخا�سة بالألفاظ الم�ستخدمة في الخطابة وفي غيرها من الخطابات 
الم�ساركة لها في تحقيق درجة ما من درجات الإقناع. 

وكان ابن �سينا قد بين في الف�سل الثاني من المقالة الرابعة كيفية 
اختيار اللفظ، يقول: »يجب اأول كل �سيء اأن تكون ف�سيحة �سحيحة، ل 
وهذا  ويرذله«)84(.  الكالم  يركك  اللحن  فاإن  اللغة،  بح�سب  فيها  لحن 
وال�سالمة  ال�سحة  �سرط  وهو  الألفاظ،  باختيار  الخا�سة  ال�سروط  اأول 

من اللحن.
والترادف  كال�ستراك  الدللية  الظواهر  من  بالعديد  تمتاز  اللغة  اإنَّ 
ثراء  اإلى  ت�سير  مجملها  في  الظواهر  هذه  ولعلَّ  وغيرها.  والأ�سداد 
والإقناع  عامة  التوا�سل  في  الق�سية  ولكن  الأ�سكال،  من  ب�سكل  اللغة 
ال�سورة  على  المعاني  تاأدية  هي  ما  بقدر  اللغة  ثراء  هي  لي�ست  خا�سة 
ال�سروط  ببع�س  �سينا  ابن  يطالعنا  وهنا  فيها،  لب�س  ل  التي  ال�سحيحة 
التي يجب توافرها فيما يتعلق بهذه الق�سية حيث ي�سير اإلى �سرورة »اأن 
تكون الألفاظ التي ل يراد فيها الت�سبيه وال�ستعارة األفاظًا خا�سة غير 
م�ستركة«)85(، ومعنى حديث ابن �سينا اأننا اإذا لم نعمد اإلى ا�ستعارة اأو 
ت�سبيه على الخ�سائ�س التي تميزهما من حيث قدرة الألفاظ فيهما على 
ـه ينبغي ا�ستخدام اللفظ خا�سًا اأحادي  الدللة المزدوجة وال�ستراك، فاإنَّ
الدللة غير م�سترك، ومن ناحية اأخرى تت�سل بحديثه الفائت ي�سير ابن 
اإلى  اإلى مغالطة-  األفاظ توؤدي  �سينا - ب�ساأن الأ�سداد وعدم ا�ستخدام 
ـه ينبغي اأن »ل تكون فيها ]اأي الألفاظ[ مغلطة وتوهم بمعناها الواحد  اأنَّ

ال�سيء و�سده«)86(. 
ومن الم�سائل المتعلقة باللفظ هنا تق�سيم ابن �سينا لالألفاظ اإلى لفظ 
معتدل، واآخر معدول. والمعتدل كما نفهم من حديثه هو الذي ي�سيب 
فتتح�سل  مدلوله،  اإلى  بالجوهر  ي�سير  به حيث  الخا�سة  الدللة  جوهر 
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دللته ب�سورة موجزة وا�سحة، وعك�س هذا اللفظ المعدول الذي ي�سير 
اإلى مدلوله بالعر�س. وقد بين ابن �سينا اأن من المف�سل ا�ستخدام اللفظ 
المعتدل، ولكنه في الوقت عينه �سرح باأن ثمة مواقف يمكن اأن ي�ستخدم 
فيها ذلك المعدول، وهي موا�سع التعري�س والتهويل والتعجب والتغريب، 
اللفظ  يوجد  حيث  المعدول  ا�ستعمال  يح�سن  »ولي�س  �سينا:  ابن  يقول 
المعتدل، الموجز، المح�سل، فاإنَّ المعدول ل يدل النف�س على معنى تقع 
عنده، بل اإنما يدل على المراد بالعر�س كما علمت، فيجب اأن ل تعتقد 
اأن في ا�ستعماله كل تلك الف�ساحة وال�سرف، بل يجب اأن ت�ستعملها في 
التعري�سات حيث يكره الت�سريح، وفي التهويالت، وحيث يراد التعجب 

والتغريب«)87(.   
وهنا ليزال ابن �سينا ي�سدد على و�سوح الألفاظ ودللتها بتجنب ما قد 
يعر�سها ل�سوء الفهم، وفي هذا تاأكيد على فهمه لطبيعة الإقناع والق�سد 
منه بتبيان الو�سائل المعينة عليه، ويت�سح هذا من خالل ما جعله ابن 
�سينا هدفًا للمتكلم في نهاية الأمر، وهو قوله: »اأن يجعل ]اأي المتكلم[ 

الكالم عفوا ح�سن الدللة«)88(. 

2. النظم والظاهرات التركيبية:
راعى ابن �سينا في اأحيان كثيرة اأمر النظم والتما�سك، وطرائق بناء 
العبارت على نحو يجعلها تعبر عن معانيها وتوؤديها خير اأداء، وذلك لما 
لهذا من اأثر ينعك�س على الغر�س الذي من اأجله تم بناء الخطاب، فتجد 
كالم  اإدخال  وعدم  وتمامها،  الرباطات  بمراعاة  خا�سة  مالحظات  له 
التراكيب،  داخل  الألفاظ  بدللة  خا�سة  اأخرى  ومالحظات  كالم،  في 
بقوله:  للروابط،  ال�سحيح  ال�ستخدام  على  �سينا  ابن  تاأكيد  ُيعّزز  وما 
»ثم ينبغي اأن تراعى الرباطات بتمامها، والرباطات هي الحروف التي 
يقت�سي النطق بها عودها مرة اأخرى، وارتباط كالم بها، فينبغي اأن ل 
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ين�سى اإعادتها، اأو اأن ل ين�سى الكالم المرتبط بها، مثل اأنه اإذا قال: اأما 
اإن�سان  اأو  اأنت  واأما  الكالم، فيقول:  يتمم  اأن  اأنا فقد قلت كذا، فينبغي 
اآخر فلم يفعل كذا )...( واأن ل يباعد بين الرباطين بح�سو دخيل ين�سي 
ما بينهما من الو�سلة، واأن يراعي حقه من التقديم والتاأخير«)89(، و»اأن 
ل يدخل رباط بين رباط وبين جوابه اإل في بع�س الموا�سع«)90(، فاأمر 
الرباطات وا�ستخدامها - هنا كما نتبين من كالم ابن �سينا - مرتبط 
بالتمام التركيبي ومراعاة الترتيب بين اأجزاء القول، كما ي�سير ابن �سينا 
اإلى اأنَّ »من الأ�سياء المف�سدة لرونق النظم اإدخال كالم في كالم«)91(.

اللفظ  بين  العالقة  مراعاة  فيه  فيجب  الكلمات  ا�ستعمال  عن  اأما 
ول  غام�سة  ل  وا�سحة  دللته  تكون  بحيث  التركيب  داخل  ووظيفته 
تقترن  اأن  يمكن  موقعًا  اللفظ  اإيقاع  »يحذر  �سينا:  ابن  يقول  ملتب�سة، 
دائمًا  كان  القول  هذا  اإن  بع�سهم:  كقول  مختلفين  بمو�سعين  دللته 
في  اأو  المو�سوع  �سرط  في  اأهو  يدري  ل  الدائم  لأن  الحكماء؛  للرجال 
�سرط المحمول... فيحتاج �سرورة اإلى عالمة تت�سل به: اإما في الكتابة 

فاإلى ال�سكل والإعجام واإما في العبارة فاإلى مثل ذلك في الدللة«)92(.
بمراعاة  الخا�سة  �سينا  ابن  مالحظات  هنا  النظم  باأمر  ويرتبط 
يت�سل  وما  والتاأنيث  والتذكير  والإفراد،  والجمع  التثنية،  لأمر  المتكلم 
بهذا من �سروط، وت�ساريف تركيبية، حيث يقت�سي ابن �سينا: »اأن يراعي 
اأمر التاأنثيت والتذكير ما كان بعالمة، وما لم يكن بعالمة حتى ل يقع 
اأي�سًا: »اأن يراعي اأمر الجمع والتثنية والوحدان  فيه غلط«)93(، ويقول 

والت�ساريف التي تخت�س بها«)94(.
وتقع  والخطاب،  الجمل  بنظم  تت�سل  الأمور  هذه  مثل  اأن  والحقيقة 
حيث  ومن  التطابق،  اأي   Agreement م�سمى  تحت  التركيب  حيث  من 
اأثرها  لها  الأمور  وهذه  الموافقة،  اأي   Concord م�سمى  تحت  الدللة 



منتصر أمني عبدالرحيم
20

13
بر 

فم
نو

 - 
هـ

14
35

م 
حر

 م
، 3

5 
دد

لع
ا

293

جـــــذور

والخطابات  الجمل  بناء  عنا�سر  بين  تربط  التي  العالقات  تبيان  في 
بحيث يوؤدي عدم �سبطها اإلى التبا�س تركيبي ودللي يقع تحت م�سمى 

Disagreement اأو Mismatch اأي عدم المطابقة)95(.

كما ي�سير ابن �سينا اإلى اأهمية الو�سل والف�سل في الكالم واأثره في 
ات�سالت  فيه  لي�س  مقطعًا  الكالم  كان  »واإذا  يقول:  الخطاب  تجميل 

وانف�سالت، لم يلتذ به، وهذا الو�سل والف�سل وزن ما للكالم«)96(.
الإيجاز  كظاهرة  بالخطاب  متعلقة  اأخرى  ظواهر  اإلى  اأ�سار  كما 
الإفهام  يراد  حين  اإيجازه  نفع  ربما  الكالم  اأن  فقال:»اعلم  والإطناب، 
الوحي ويوثق بتعقب الإقناع اإياه لمعرفة حال ال�سامع اأو حال الأداء«)97(. 
وهنا نلحظ اأنَّ رقابة المتكلم لأدائه ولحال ال�سامع هي العن�سر الفاعل 
في الق�سد اإلى الإيجاز والتحقق من اإمكانية اإ�سابة الإقناع به على تلك 
ال�سورة، ولكن لي�س الإيجاز في الأحوال جميعها على الو�سف ال�سابق، 
يقول ابن �سينا: »وربما نفعت ب�سطة الإ�سهاب به حين يراد توكيد الإقناع 
فالإطناب  بالأقاويل«)98(،  المفردة  الألفاظ  تبدل  اأن  فيجب  والتهويل، 
هنا يراد منه توكيد الإقناع وفقًا لرقابة المتكلم لالأداء اأو لكي يوافق بها 
حال ال�سامع، ويتم هذا عن طريق التبديل، ومن طرائقه اأي�سًا عند ابن 
�سينا »ترك الروابط، وحذف حروف الإ�سافة وال�سالت، اإذا وقع عنها 

ا�ستغناء«)99(. 
 - الطرفين  بت�ساوي  م�سروطًا  يكون  ربما  هنا  التبديل  اأن  واأظن 
الحا�سل بينهما - في القيم الدللية الخا�سة بهما، ناهيك عن الأ�سباب 
ما  وهو  التبديل،  بع�س حالت هذا  نحو �سرورة  تدفع  التي  الجتماعية 
فطن اإليه ابن �سينا في قوله: »وقد يبدل اال�ضم بالقول اإذا كان ال�سريح 
ي�ستب�سع مثل ال�سم لفرج الن�سا، فالأح�سن اأن يبدل فيقال: عورة الن�ساء، 
وكما يبدل ا�سم الحي�س بدم الن�ساء، ويبدل ال�سم ال�سريح للجماع بلم�س 
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الن�ساء، وربما بدل اال�ضم بال�ضفة المفردة، فيقال بدل ال�سم ال�سريح 
للجماع: الوطء، وبدل ا�سم ذلك الذي لهن: العورة، وربما تركت ال�سفة، 

وفزع اإلى الت�ضبيه واال�ضتعارة«)100(.

3. االأداء ال�ضوتي:
على  المتكلم  يمار�سها  التي  ال�سوتية  والتنويعات  ال�سوتي  الأداء  اإن 
ر�سالته بو�سفها حجة اأو نتيجة له اأثر بالغ الأهمية في عملية ال�ستدلل 
والإقناع، ذلك اأنه لئن خال الخطاب من مثل هذه التـنويعات والأداءات 
بمنطوقات  عالقته  ظل  -في  المنطوق  طبيعة  باختالف  تختلف  التي 
�سابقة اأو لحقة - ربما عّطل هذا اأمر التنا�سق وال�سال�سة التي يجب اأن 
يت�سح بها الخطاب ب�سورة عامة والحجاجي منه ب�سورة خا�سة، وجاءت 

الر�سالة بعيدة عن مرادها ودللتها ب�سورة اأو اأخرى. 
ففي الف�سل الأول من المقالة الرابعة التي ت�سكل الق�سم الأخير من 
كتاب الخطابة لبن �سينا نرى اأن الحديث يجري في هذا الف�سل حول 
»التح�سينات واختيار الألفاظ للتعبيرات« اأو ما ي�سميه ابن �سينا التوابع 
والترتيبات والتح�سينات، فيه يق�سد ابن �سينا اإلى هذه الأ�سياء، مبينًا 
متعلق  وبع�سها  بالترتيب،  متعلق  وبع�سها  باللفظ،  متعلق  »بع�سها  اأن 

بهيئات المتكلمين، وهي اأمور خارجة عن اللفظ والمعنى«)101(.
والحقيقة اأنَّ تنبيه ابن �سينا على اأنَّ مثل هذه الأمور خارجة عن اللفظ 
ات�سالها  وعدم  الأمور  هذه  لمثل  الن�سبية  ال�سكلية  على  يوؤكد  والمعنى 
ببنية الخطاب الإقناعي المنطقية - وهو الخطابة هنا بطبيعة الحال - 
اإنما هي اأمور خارجة عن ذلك الخطاب تتعلق من وجهة نظرنا بالأداء اأو 
كيفية تقديم هذا الخطاب لدى الجمهور المق�سود بالإقناع تبعًا لل�سياق 
الت�سالي والمقامات المختلفة ومدى الّتفاعل بين الملفوظ الذي يق�سد 
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حتى  اأو  المتكلم  يعين  الذي  وال�ّسياق  ما  تحقيق غر�س  اإلى  المتكلم  به 
يعوقه عن اأداء هذا الغر�س.

ولعل ما تم تف�سيله من قبل ابن �سينا في هذا الف�سل يتعلق بالّنغم 
في ق�سم كبير منه، وعند هذا العن�سر يمكن اأن نقول اإن الّنغم هو جانب 
مهم من جوانب الأداء المتعلقة بمق�سود تحقيق المتكلم قوى اإنجازية 
وتي للخطاب، وهنا تحق لنا  متغيرة متعددة بح�سب طريقة الأداء ال�سّ
العودة اإلى دللة ال�ّسمات �سبه الّلفظية التي ت�ساحب الملفوظ ولها دور 
فاعل في ت�سكيل اأو اإعادة �سياغة المحتوى الّدللي للملفوظ من جانب 
المحتوى  بين  الوثيق  للترابط  وذلك  اآخر  جانب  من  الإنجازية  ولقوته 

الّدللي للخطاب وقوته الإنجازية)102(.
تثقيلها  مثل  النغم،  في  الم�ستعمل  نف  ال�سّ »ومنها  �سينا:  ابن  يقول 
وتحديدها وتو�سيطها واإجهارها والمخافتة بها اأو تو�سيطها«)103(، فهذه 
الّدللة  تختلف  وبها  الخطاب  ت�ساحب  التي  وتية  ال�سّ الّتنويعات  بع�س 
والإنجاز على حد �سواء، ولكن ابن �سينا يربط مثل هذه الّتنويعات لي�س 
بالّدللة والإنجاز - واإن كانت هذه ال�سلة وثقى - اإنما ربطها من جانب 
اآخر بالنفعالت والأخالق لما لهما اأي�سًا من اأثر بعيد في تقبل الخطاب 
وتحقيق اأثره في نف�س ال�ّسامع يقول: »فاإنَّ للنغم منا�سبة ما مع النفعالت 
والأخالق، فاإنَّ الغ�سب تنبعث منه نغمة بحال، والخوف تنبعث منه نغمة 
بحال اأخرى، وانفعال ثالث تنبعث منه نغمة بحال ثالثة«)104(. اإنَّ الأمر 
لة بين الأداء ال�سوتي للخطاب وبين الحالت الّنف�سية  هنا ي�سبه عقد ال�سّ
له مرود �سوتي ي�ساحب  النف�سي  فالنفعال  الخطاب،  للمتكلم �ساحب 
ت�سكيل الملفوظ ويعك�س حال نف�سية للمتكلم له اأثرها في الم�ستمع وفي 

تقبله للخطاب اأو حتى طريقة تاأويله لهذا الخطاب.
ويزيد ابن �سينا هذا بيانًا، اإذ يقول: »في�سبه اأن يكون الّثـقل والجهر 
هذا  وجميع  النف�س،  �سعف  تتبع  فئة  الخافت  والحاد  الفخامة،  يتبع 
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اأو  الّنغمة  تلك  بخلق  الإن�سان  يت�سور  لأن  ا  اإمَّ المخاطب،  عند  ي�ستعمل 
تلك  ينا�سب  بما  ال�ّسامع  نف�س  يت�سبه  لأْن  ا  واإمَّ يتكلم،  عندما  بانفعالها 

الّنغمة ق�ساوة وغ�سبا اأو رقة وحلما«)105(. 
المتكلم  على  معقودًا  لي�س  �سينا  ابن  عند  والإقناع  الخطابة  اأمر  اإن 
النغمي  الأداء  فاإن  لذا  الجمهور،  اأو  الم�ستمع  معه  ي�سترك  بل  فح�سب، 
راأي  تنق�س  اأو  تزيد  بدرجة  وي�سّكل  للمتكلم  الّنف�سية  ال�ّسمات  يعك�س 
الم�ستمع وتف�سيره الخا�س بتاأويل هذا الأداء، واأول هذه الّتف�سيرات اأن 
يربط الم�ستمع بين حال الّنغم و�سخ�سية المتكلم وخلقه، وهنا يمكننا 
القول اإن الّنغم في كثير من الحالت اإنما هو مرتبط ب�سخ�سية المتكلم 
ورة الجتماعية له عند المخاطب، ثاني هذه الّتف�سيرات اأن يرى  وبال�سّ
حيث  من  وخ�سائ�سها  ال�ّسامع  نف�س  تنا�سب  الّنغمات  تلك  اأن  المتكلم 
للخطاب  للمت�سدي  لبد  وهنا  والحلم.  الّرقة  اأو  الغ�سب  اأو  الق�سوة 
الّنف�سيات  تلك  ينا�سب  وما  بنف�سية مخاطبيه  عالمًا  يكون  اأن  الإقناعي 
من اأحوال �سوتية وتنويعات نغمية لبد اأن يت�سح بها الملفوظ حتى يحقق 

نتائجه المرجوة.
بعد هذا التو�سيح يتابع ابن �سينا الحديث عن الّنبرات ويعدها حال 
الّنبرات، هي هيئات في  الّنغم:  اأحوال  الّنغم، فيقول: »ومن  اأحوال  من 
وربما  تارة،  الكالم  وتتخلل  تارة،  بها  يبتدئ  غير حرفية،  مّدية،  النغم 
تكثر في الكالم، وربما تقلل، ويكون فيها اإ�سارات نحو الأغرا�س. وربما 
كانت مطلقة لالإ�سباع، لتعرف القطع، ولإمهال ال�ّسامع ليت�سور، ولتفخيم 

الكالم«)106(.
الّنبرات،  فيها  يتناول  �سينا  ابن  حديث  من  ال�ّسابقة  والفقرة 
وموا�سعها، و�سيوعها في الحديث اأو قلتها، ثم يتناول عالقتها بالغر�س 
الخا�س بالخطاب، فهي تحمل اإ�سارات نتبين منها الغر�س الذي يق�سد 
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اإليه المتكلم، كما يبين اأدوارها في ترتيب اأجزاء الخطاب وربط بع�سها 
ببع�س، ثم اأثرها في ت�سكيل المعنى داخل ذهن ال�سامع؛ فاإمهال ال�سامع 
حتى يت�سور ذلك المعنى اأمرًا مهمًا من الأمور التي يتم تحقيقها عبر 
الفخامة  �سمة  اإ�سفاء  في  اأثرها  نتبين  ثم  للنبرات،  المتكلم  ا�ستخدام 

على الخطاب.
ولي�س الأمر هنا متوقفًا على فائدة ا�ستخدام النبرات في تحقيق هذه 
الأغرا�س ال�سابقة، ولعل الفقرة التالية من كالم ابن �سينا تطلعنا على 
الملونة  وتية  ال�سّ والّتنويعات  الّنبرات  تحققها  التي  الفوائد  من  مزيد 
وتي له، يقول ابن �سينا: »وربما اأعطيت  للخطاب التي ت�سكل الأداء ال�سّ
هذه الّنبرات بالحدة والّثقل هيئات ت�سير بها دالة على اأحوال اأخرى من 
اأحوال القائل اإنه متحير اأو غ�سبان، اأو ت�سير به م�ستدرجة للمقول معه 

بتهديد اأو ت�سرع اأو غير ذلك«)107(.
اإن اختالف الّنبرات هنا من حيث ال�ّسدة والّثقل اأمر يتبين معه حال 
المتكلم من جانب، كاأن يكون متحيرًا غ�سبان وغير هذا، وتعك�س على 
�سعيد اآخر غر�س هذا المتكلم الذي ق�سد اإليه من خالل ا�ستعمال تلك 

الّنبرات من جانب اآخر. 
�سارت  »وربما  قوله:  يبينها  اأخرى  فوائد  �سينا  ابن  عند  وللنبرات 
ا�ستفهامًا،  الّنبرة قد تجعل الخبر  اأن  المعاني مختلفة باختالفها، مثل 
في  للنبرات  المهم  الّدور  وهنا  ذلك«)108(،  وغير  تعجبًا،  وال�ستفهام 
وتي للخطاب الذي نتبين منه اأثر الّنبرات في تعديل المحتوى  الأداء ال�سّ
قوى  ذات  كالمية  اأفعال  لتحقيق  منا�سبًا  يجعله  بما  للخطاب  الّدللي 
لملفوظها؛  الم�ساحب  وتي  ال�سّ الّت�سكيل  على  بناء  تختلف  اإنجازية 
اأخرى  بقوى  ا�ستفهام  اإلى  قوى  من  عليه  ينطوي  بما  الخبر  كتحويلها 

جديدة، اأو تحويل ال�ستفهام اإلى تعجب وهكذا.
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الم�ستعملة  المفردة  بالألفاظ  وعالقتها  النبرات  لموا�سع  ويعر�س 
اأن  احتيج  »وربما  يقول:  ق�سية،  عن  التعبير  مع  بها  تت�ساوى  ب�سورة 
حيث  خ�سو�سًا  الق�سايا  حكم  في  كانت  اإذا  المفردة  الألفاظ  تخلل 
تكون على �سبيل ال�سرط والجزاء، كقولهم: لما التم�س، اأعطيت، فيقول 
بين »التم�س« وبين »اأعطيت« نبرة اإلى الحدة، هو عند ال�سرط، وبعقب 
يوؤكد  للجزاء«)109(. فالنبر هنا  الثقل، وهي  اإلى  اأخرى  نبرة  »اأعطيت« 
�سفة مخ�سو�سة  على  بينها عالقة  ويعقد  الألفاظ  اأجزاء  ارتباط  على 

ب�سكل محدد من اأ�سكال النبر تجعل طرفها �سرطًا والآخر جزءًا.
ويبين كذلك اأثر النبر في اإ�سفاء �سفة الفخامة على الأقوال ب�سفة 
اأن تورد  عامة والق�سيرة ب�سفة خا�سة، يقول: »من الأقاويل ما ينبغي 
ق�سيرًا  الكالم  يكون  عندما  وذلك  قول،  قول  تمام  عند  فيه  النبرات 
ويحتاج اأن يكون مع ق�سره فخمًا، فتخلل اأجزاوؤه القولية بنبرات )...(

واأحوج الأقوال اإلى النبرات هي الق�سيرة المتعادلة الأجزاء«)110(.
نبر  ولكنه  النبر،  اإلى  يحتاج  مما  اأي�سًا  فهي  الطويلة  الأقوال  اأما 
المو�سوع  بيان  فيه  الأمر  يكون  اإنما  فتمل،  طوًل  يزيدها  ل  مخ�سو�س 
والمحمول واإمهال المتكلم والم�ستمع معًا حتى تتبين العالقة بين اأجزاء 
القول. يقول: »واأما الطوال فتقل حاجتها اإليها )النبرات( فاإنها تزداد 
بذلك طوًل، اأعني بالطويل من الأقاويل مثل ما تكون الق�سايا فيه كثيرة 
اأجزاء المو�سوع والمحمول ... فيجب اأن ل تخلل هذه الأقاويل الطويلة 

اإل النبرات التي ل ينغم فيها، اإنما يراد الإمهال فقط«)111(.
ول يتوقف الأمر عند هذا الحد اإنَّما ي�سيف ابن �سينا اإلى ما �سبق دورًا 
مهمًا للّنبرات على الم�ستوى الّتنظيمي لالأقوال التي يتكون منها الخطاب 
وعلى بيان المعاني التي يقوم عليها الملفوظ وذلك، اإذ يقول: »وقد تورد 
للّدللة على الأوزان والمعادلة، وعلى اأنَّ هذا �سرط، وهذا جزاء، وهذا 



منتصر أمني عبدالرحيم
20

13
بر 

فم
نو

 - 
هـ

14
35

م 
حر

 م
، 3

5 
دد

لع
ا

299

جـــــذور

محمول، وهذا مو�سوع«)112(، م�سيفًا بعد ذلك اأن اختالف اأحوال الّنغم 
بالحدة والّثقل وا�ستخدام الّنبرات في عالقتها بالخطاب الإقناعي اأمر 
خطابه  اأغرا�س  لتحقيق  المتكلم  يلتم�سها  التي  الّنافعة  بالحيل  يتعلق 
فيقول: »هذه الأ�سياء كلها توزينات للقول لي�ستقر في الأنف�س ا�ستقرارَا 
اأكثر«)113(، واأمر ال�ستقرار هنا مداره على الفهم والقتناع وما تحققه 

وتية من فوائد. تلك الحيل ال�سّ

4. القــــــــــول:
راأينا فيما �سبق ت�سديد ابن �سينا على �سحة بناء الخطاب ومقبوليته 
بالمعنى اللغوي والجتماعي ومراعاة تح�سين اللفظ وتجويد النظم واإتباع 
طرائق الأداء ال�سوتي بما يتنا�سب مع الأغرا�س التي يرنو اإلى تحقيقها 
المتكلم، وا�ستخدامه لو�سائل الإقناع المختلفة واآلياتها الحجاجية وبيان 

�سروطها وحدودها وفوائدها بما يجعلها فاعلة في عملية الإقناع. 
والحقيقة اأن جهد ابن �سينا في هذا الكتاب لم يقت�سر على الخطابة 
اإلى جانبها خطابات اأخرى وبّين كذلك الأمور التي  وحدها، واإنما بّين 
تتفق فيها هذه الأ�سناف اأو تختلف من حيث مجال الحديث ومو�سوعاته 
وبيان الآليات الخا�سة بكل نوع من هذه الأنواع والآليات التي ت�سترك فيها 
ـه في كثير من الأحيان ربط بين هذه الخطابات  جميعها، عالوة على اأنَّ
ومو�سوعاتها والعملية النف�سية والأخالقية، واإذا كانت بع�س الآليات هنا 
جعلها  من  يمكننا  قد  مجتمعة  بيانها  اأن  اإل  الآخر  دون  خطاب  تخ�س 
وا�ستقاق  توليد  اأ�سا�سه  على  يمكن  اإبداعيًا  جهازًا  مجموعها  في  ت�سكل 
العديد من الآليات الفاعلة في عملية الحجاج بالإ�سافة اإلى �سبط طرق 

ا�ستخدامها بطريقة منطقية منظمة.
لي�ست حكرًا على خطاٍب  الحجاجية  الآليات  اأنَّ  قوله هنا  يمكن  وما 
الهدف  وفق  الآخر  اإلى  خطاب  من  بها  النتقال  يمكن  بل  اآخر،  دون 
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لي�ست  البالغية هنا  ال�سروط  ولعل  اإليه من وراء خطاباتنا،  نرنو  الذي 
التنبيه  يجب  اأمور  هي  اإنما  اآخر  دون  خطاب  على  مق�سورة  اأو  خا�سة 
عليها واللتفات اإليها في �سياغة اأي خطاب كان، وعليه يمكن القول اإن 
الطريقة التي يقدم بها المتكلم هذا الخطاب اأو ذاك ربما تكون فاعلة 
وال�سروط  الحجاجية  الآليات  من  مجموعة  فثمة  اأغرا�سه،  تحقيق  في 
والتقييدات البالغية التي لبد اأن يتحلى بها هذا الخطاب تدفع باتجاه 
الحد من  المتكلم  ومحاولة  ومقبوليته،  الخطاب  تحقيق مق�سدية هذا 
على  تقوم  التي  الإقناع  �سبل  �سلك  دون  تحول  التي  الت�سوي�س  »اأ�سكال 
�سحة الأدلة، وتحمل عبء الإثبات، والحد من جوانب الخلل التي تتخلل 

العملية التوا�سلية الحجاجية، وتخرق قواعد الحوار«)114(.
والعملية  الخطابة  لطبيعة  �سينا  ابن  فهم  على  ليوؤكد  هذا  كل  اإنَّ 
الحجاجية على النحو الذي يكون به مفهوم الأداء الحجاجي )ب�سروطه 
معانيه  تاأدية  في  لالإقناع  المت�سدي  لجتهاد  مكافئًا  وبالغته(  واآلياته 
�ساأنها  من  التي  والعبارة  الأداء  كيفيات  من  الم�ستح�سن  وفق  وخطابه 
مثل  تمنع  التي  الكيفيات  من  الم�ستهجن  وترك  القبول،  اإلى  تدفع  اأن 
هذا القبول. وهذا مما ن�س عليه الكثيرون من الم�ستغلين بهذا الحقل 

المعرفي و�سددوا عليه)115(. 
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البلـــــد

ال�سعودية
الإمارات

قطر
البحرين
م�سقط
الكويت
اليمن

* ال�سعودية ودول اخلليج العربي
* الأفراد يف الوطن العربي

* الأفراد خارج الوطن العربي
* املوؤ�س�سات كافة

)120( رياًل اأو ما يعادلها
)40( دولرًا
)45( دولرًا
)60( دولرًا

تر�سل قيمة ال�سرتاك على عنوان النادي �س.ب 5919 جدة 21432 فاك�سميلي 
6066695

الربيد الإلكرتوين:

Info@adabijeddah.com
www.adabijeddah.com

ثمن العدد ع�ســـ 20 ـــــرون رياًل �سعودياً اأو ما يعادلها

الأردن
م�سر
املغرب
تون�س
�سوريا
لبنان

20 رياًل

15 درهمًا

15 رياًل

1٫200 دينار

1٫200 دينار

1 دينار
150 رياًل

2 دينار
10 جنيهات

25 درهمًا

ديناير  3

100 لرية

3 دولرات

البلـــــد ال�سعرال�سعر



• وكالة التوزيع الردنية )ارامك�س ميديا(
�سندوق بريد 3371

رمز بريد 11181
عمان- اململكة الأردنية الها�سمية

تلفون:962-6-5358855+

• موؤ�س�سة الأهرام للتوزيع
14 �سارع اجلالء

القاهرة- جمهورية م�سر العربية
+202-27391095
+202-25796326
+202-25796997

• دار احلكمة
�سندوق بريد 2007

دبي- دولة الأمارات العربية املتحدة
تلفون:2665394-4-971+ )4 خطوط(

• موؤ�س�سة الأيام/ مكتبات الأيام
�سندوق بريد 3262

املنامة- مملكة البحرين
تلفون: 973-17-617733+

+973-17-617770                

• دار القلم للن�سر والتوزيع والإعالن
�سندوق بريد 1107

�سنعاء- اجلمهورية اليمنية
تلفاك�س: 967-1-469415+

+967-1-469586                      

• ال�سركة املتحدة لتوزيع ال�سحف
�سندوق بريد 6588 حوىل

رمز بريد 32040
دولة الكويت

تلفون: 965-22456198+
+965-22412820                

• ال�سركة التون�سية لل�سحافة )�سوترب�س(
3 نهج املغرب

�س.ب 719
تون�س 1000 - اجلمهورية التون�سية

تلفون:  216-71-322499+

• �سركة الظالل للن�سر والتوزيع
بغداد - اجلمهورية العراقية

تلفون: 964-7901-332734+
+964-7702-141164                

• موؤ�س�سة العروبة التجارية املحرتمني
�سارع حارثة بن �سهل �س. ب 52 

الدوحة – دولة قطر
تلفون: 974-4424721+

+974-5531665

• ال�سركة ال�سريفية للتوزيع وال�سحف )�سو�سرب�س(
ملتقى زتقة رحال بن اأحمد وزنقة �سان 

�سات�س
�سندوق بريد 13683

املغرب الدار البي�ساء -20300 
تلفون: 2125-22-400233

• ال�سركة ال�سورية لتوزيع املطبوعات
برامكة- جتاه ثانوية التجارة

دم�سق – اجلمهورية العربية ال�سورية
تلفون: 963-11-2128664+

• يف اململكة العربية ال�سعودية
- كنوز املعرفة - جدة �سارع ال�ستني

- مكتبة املتنبي - الدمام
- مكتبة دار الزمان- املدينة املنورة

- مكتبة ال�سرق- املدينة املنورة
- املكتبة الرتاثية- الريا�س

- ومكتبات اأخرى

موزعو دوريات النادي يف ال�سعودية والوطن العربي
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